
قائمة باسماء الطلبة االوائل المهني من خريجي السنة الدراسية ٢٠٢١-٢٠٢٢ حسب ضوابط القبول في الجامعات والكليات الحكومية

التخصصالفرعالمعدلالمديريةالمدرسةالمواليداالسمالرقم االمتحانيت
الميكانيكالصناعي97.000الرصافة الثانيةاعدادية االبتكار المهنية2003غيث حسين محسن علي11422011200009
الميكانيكالصناعي92.625ميساناعدادية العمارة المهنية للبنين2001حسين محمد محسن كاظم22822011110019
الميكانيكالصناعي91.875كربالء المقدسةاعدادية التحرير الصناعية2005علي عماد فرحان مهدي32722011030006
الميكانيكالصناعي91.375الديوانيةاعدادية الحمزة المهنية المختلطة2004حيدر عبد االمير حيدر عبد الحمزه42422011120002
الميكانيكالصناعي90.625ميساناعدادية العمارة المهنية للبنين2004يونس صالح عيسى كايد52822011110078
الميكانيكالصناعي90.500البصرةاعدادية القرنة الصناعية2004محمد عوده نصر خلف61622011040011
الميكانيكالصناعي90.125كربالء المقدسةاعدادية االبداع المهنية المسائية2001عالء حسين محمد علي72722011700004
الميكانيكالصناعي89.875الديوانيةاعدادية عفك المهنية2002مصطفى هيثم عبد الرزاق دبي82422011100007
الميكانيكالصناعي88.125الديوانيةاعدادية الديوانية الصناعية2002علي اسعد حسن محمد92422011020005
الميكانيكالصناعي88.000االنباراعدادية بروانة الصناعية2003براء مزهر حسن علي101922011020002
الميكانيكالصناعي87.125البصرةاعدادية ١٧ اذار الصناعية2003حسن مرتضى ابراهيم جاسم111622011060003
الميكانيكالصناعي87.000كربالء المقدسةاعدادية الهندية المهنية2003حيدره شاكر حمود نجم122722011130003
الميكانيكالصناعي86.125الكرخ الثانيةاعدادية الرسالة المحمدية الصناعية2000علي عبد سليم مساعد131122011050012
الميكانيكالصناعي86.125الكرخ الثانيةاعدادية الرسالة المحمدية الصناعية1999علي نجاح طعمه حميد141122011050014
الميكانيكالصناعي86.125الرصافة الثانيةاعدادية االبتكار المهنية2002مرتضى نبيل سويلم عويد151422011200011
الميكانيكالصناعي85.375ميساناعدادية العمارة المهنية للبنين2001باقر نصير جمعة كاظم162822011110007
الميكانيكالصناعي84.375الرصافة الثانيةاعدادية المشتل الصناعية2003زيد خلف حميد خلف171422011010002
الميكانيكالصناعي84.250ميساناعدادية العمارة المهنية للبنين2002عباس مالك جبار طاهر182822011110028
الميكانيكالصناعي84.125كركوكاعدادية التحريـر المهنية2004محمد الفاتح نجاح حسن عبد هللا192022011110007
الميكانيكالصناعي84.125الديوانيةاعدادية الديوانية الصناعية2003يوسف رعد كريم حنون202422011020008
الميكانيكالصناعي83.875الرصافة الثانيةاعدادية النضال المهنية2003عيسى علي خضر ابراهيم211422011100003
الميكانيكالصناعي83.875البصرةاعدادية ١٧ اذار الصناعية2005محمد ماجد جبار رحمه221622011060018
الميكانيكالصناعي83.750الكرخ الثانيةاعدادية الرسالة المحمدية الصناعية2004رضا حيدر شهاب احمد231122011050006
الميكانيكالصناعي83.625نينوىاعدادية الموصل المهنية2003سجاد غازي غائب خليل241722011190003
الميكانيكالصناعي83.500الديوانيةاعدادية الديوانية الصناعية2001علي احمد علي عبد252422011020004
الميكانيكالصناعي83.000الديوانيةاعدادية الديوانية الصناعية2003محمد مارد ضمان راضي262422011020006
الميكانيكالصناعي82.875الديوانيةخارجيون2000كاظم مؤيد ناصر عبود272422011600003
الميكانيكالصناعي82.625بابلخارجيون2000احمد عباس حبيب كنوش282322011600003
الميكانيكالصناعي82.500الكرخ الثانيةاعدادية الرسالة المحمدية الصناعية2001علي جاسم هزل نوير291122011050010
الميكانيكالصناعي82.500كربالء المقدسةاعدادية التحرير الصناعية2000ايمن جواد عمران موسى302722011030001
الميكانيكالصناعي82.250كربالء المقدسةاعدادية الحسيـن ع الصناعية1999محمد عباس سلمان جوده312722011020015
الميكانيكالصناعي82.125الرصافة الثانيةاعدادية المشتل الصناعية2002زيد علي عبد االمير حسين321422011010003
الميكانيكالصناعي81.875االنباراعدادية هيت المهنية1999يوسف احمد عبود خلف331922011100009
الميكانيكالصناعي81.875كربالء المقدسةاعدادية الحسيـن ع الصناعية2001محمد حسين غالب عبد علي مهدي342722011020014
الميكانيكالصناعي81.750ميساناعدادية العمارة المهنية للبنين2002حسين ماجد موسى كاظم352822011110018
الميكانيكالصناعي81.625ميساناعدادية العمارة المهنية للبنين2003علي مالك جبار طاهر362822011110037
الميكانيكالصناعي81.375بابلاعدادية ابن الهيثم الصناعية2002جعفر احمد هاشم عباس372322011040003
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التخصصالفرعالمعدلالمديريةالمدرسةالمواليداالسمالرقم االمتحانيت
الميكانيكالصناعي81.125الكرخ الثانيةاعدادية الرسالة المحمدية الصناعية2002مرتضى احمد جبار سلمان381122011050016
الميكانيكالصناعي81.125البصرةاعدادية البصرة المهنية2002محمد علي حسين محمد391622011130011
الميكانيكالصناعي81.000الرصافة الثانيةاعدادية النضال المهنية2002جعفر حبيب هادي عليوي401422011100002
الميكانيكالصناعي81.000ميساناعدادية العمارة المهنية للبنين2004حسين علي سالم زامل412822011110016
الميكانيكالصناعي80.875بابلاعدادية المدحتية الصناعية2004مقتدى طالب كاظم جبر422322011020008
الكهرباءالصناعي95.625البصرةاعدادية االنتصار المهنية المختلطة2001حسين كاظم جاسم محمد431622021140034
الكهرباءالصناعي94.375البصرةاعدادية البصرة المهنية2004احمد صالح حمزه عباس441622021130015
الكهرباءالصناعي93.625بابلاعدادية ابي غرق الصناعية2004علي حيدر عبد الخالق محمد452322021050012
الكهرباءالصناعي93.625بابلاعدادية بابل المهنية للبنين2004مراد صفاء عبد علي عبود462322021120026
الكهرباءالصناعي93.125البصرةاعدادية الرافدين المهنية1999مهدي فائق قاسم حسن471622021110049
الكهرباءالصناعي93.000ذي قاراعدادية الوركـاء المهنية2004زين العابدين كريم جبار عباس482222021280013
الكهرباءالصناعي92.625الكرخ الثانيةاعدادية السيدية الصناعية2004عبد هللا مصعب عصام عبد المطلب491122021090022
الكهرباءالصناعي92.500النجف االشرفاعدادية الكوثر المهنية2003سجاد هاشم محمد مبارك502522021130007

2004زهراء عباس فاضل جاسم512822022010017
اعدادية علي الشرقي الصناعية 

المختلطة
الكهرباءالصناعي92.375ميسان

الكهرباءالصناعي92.000البصرةاعدادية شط العرب المهنية2004سجاد عبد االمير ثاني عبد الحسن521622021170013
الكهرباءالصناعي91.750البصرةاعدادية االنتصار المهنية المختلطة2001حسن فايق حربي منشد531622021140030
الكهرباءالصناعي91.625بابلاعدادية نبوخذنصر الصناعية2002حسين كاظم حسين مظلوم542322021010004
الكهرباءالصناعي91.000بابلاعدادية ابي غرق الصناعية2003حسن ماهر عبيد عبيس552322021050004
الكهرباءالصناعي90.875البصرةاعدادية جابر بن حيان المهنية2004حسين علي عبد هللا جبر561622021100003
الكهرباءالصناعي90.750ميساناعدادية دار السالم المهنية2004علي عماد عبد الكريم سبهان572822021100032
الكهرباءالصناعي90.500كربالء المقدسةاعدادية نينوى المهنية2004رضا علي مكي حميد582722021150013
الكهرباءالصناعي90.125الكرخ االولىاعدادية المنصور الصناعية2003مرتضى احمد جبار محيميد591022021010012
الكهرباءالصناعي90.125الكرخ االولىاعدادية المنصور الصناعية2005منتظر منير حميد خليل601022021010014
الكهرباءالصناعي90.125الكرخ االولىاعدادية الرازي المهنية2005مصطفى ثامر احمد سلمان611022021150020
الكهرباءالصناعي90.125البصرةاعدادية الزبير المهنية2003مصطفى هيثم كامل عبد الحسين621622021120028
الكهرباءالصناعي90.000الكرخ الثانيةاعدادية اليوسفية المهنية2003حسين عالء الدين عدنان نجم631122021010005
الكهرباءالصناعي90.000بابلاعدادية الحلة الصناعية2002حيدر ضياء حسين جراد642322021030006
الكهرباءالصناعي90.000كربالء المقدسةاعدادية ابن البيطار المهنية2002عبد هللا ثامر كاظم خضر652722021100014
الكهرباءالصناعي89.875البصرةاعدادية الزبير المهنية2003مصطفى حازم محمد جاسم661622021120027
الكهرباءالصناعي89.625البصرةاعدادية شهداء االنتفاضة الصناعية2002حسنين ناهي حنون ناهي671622021010017
الكهرباءالصناعي89.500المثنىاعدادية السماوة الصناعية2003سجاد رزاق تركي عطيه682922021010003
الكهرباءالصناعي89.375الكرخ الثانيةاعدادية السيدية الصناعية2003يونس طه عدنان عيدان691122021090033
الكهرباءالصناعي89.250البصرةاعدادية البصرة المهنية2003حيدر عسكر بدر صاحب701622021130018
الكهرباءالصناعي89.125المثنىاعدادية السماوة الصناعية2002منتظر علي جهادي حسون712922021010014
الكهرباءالصناعي89.000الكرخ الثانيةاعدادية السيدية الصناعية2004اسامه محمد جدعان عبيد721122021090005
الكهرباءالصناعي89.000البصرةاعدادية القرنة الصناعية1999احمد حسن علي عبد اللطيف731622021040014
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الكهرباءالصناعي88.625البصرةاعدادية الزبير المهنية2004عبد هللا ماجد هاشم ثاني741622021120013
الكهرباءالصناعي88.625النجف االشرفاعدادية الكوثر المهنية1999محمد خضير عباس جياد752522021130014
الكهرباءالصناعي88.625كربالء المقدسةاعدادية االبداع المهنية المسائية2001حكيم علي عباس عبد762722021700009
الكهرباءالصناعي88.500الكرخ الثانيةاعدادية السيدية الصناعية2004امير علي مهدي صالح771122021090007
الكهرباءالصناعي88.375بابلاعدادية ابن الهيثم الصناعية2005امير عباس عبد العالي عباس782322021040014
الكهرباءالصناعي88.250البصرةاعدادية البصرة المهنية2003محمد باقر طالب عبد شمخي791622021130027
الكهرباءالصناعي88.125نينوىاعدادية الموصل المهنية2004مصطفى رضوان طالل سعدون801722021190018
الكهرباءالصناعي88.125ذي قاراعدادية الوركـاء المهنية2001عباس علي حسون عبد هللا812222021280016
الكهرباءالصناعي87.875الرصافة الثانيةاعدادية الفرات المهنية2002كرار محمد فالح صالح821422021120019
الكهرباءالصناعي87.875الرصافة الثانيةاعدادية الفرات المهنية2003محمد باقر رعد شاوي عسكر831422021120022
الكهرباءالصناعي87.875ذي قاراعدادية قلعة سكر المهنية للبنبن1999عباس كريم نصيف جاسم842222021140013
الكهرباءالصناعي87.750الكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية المهنية2003حسين علي صالح مهدي851222021130009
الكهرباءالصناعي87.750البصرةاعدادية الرافدين المهنية2003محمد علي ابراهيم داود سلمان861622021110039
الكهرباءالصناعي87.750نينوىاعدادية الجزيرة المهنية للبنين2001عبد الكريم طالب جلود عزيز871722021170013
الكهرباءالصناعي87.750كربالء المقدسةاعدادية التحرير الصناعية2003حسن صالح مهدي عباس882722021030013
الكهرباءالصناعي87.750كربالء المقدسةاعدادية العباس ع المهنية2004جالل منير عباس عبود892722021140003
الكهرباءالصناعي87.750ميساناعدادية دار السالم المهنية2004محمد كاظم ياسر صابط902822021100049
الكهرباءالصناعي87.625صالح الديناعدادية سامراء الصناعية2004ياسين محمود هادي علي خداداد911822021010019
الكهرباءالصناعي87.500البصرةاعدادية الهارثة الصناعية2000حسين اسعد عبد الحافظ عبد الصاحب921622021030001
الكهرباءالصناعي87.500البصرةاعدادية جابر بن حيان المهنية2004محمد علي طالب احمد931622021100013
الكهرباءالصناعي87.375البصرةاعدادية الفاو الصناعية2003مصطفى غسان عبد االله عبد الرسول941622021050031
الكهرباءالصناعي87.375واسطاعدادية واسط الصناعية2004علي فؤاد غني خلف952622021010021
الكهرباءالصناعي87.375كربالء المقدسةاعدادية التحرير الصناعية2000علي راضي كاظم طالب962722021030026
الكهرباءالصناعي87.250الرصافة االولىاعدادية سعد بن ابي وقاص المهنية2003حسن حيدر حسن حمود971322021210002
الكهرباءالصناعي87.125الكرخ االولىاعدادية المنصور الصناعية2004صادق جابر احمد فاضل981022021010005
الكهرباءالصناعي87.125نينوىاعدادية ام الربيعين المهنية المختلطة2001احمد شهاب احمد حسين991722021110006

الكهرباءالصناعي87.000ميساناعدادية دار السالم المهنية2003احمد امين علي عبد1002822021100006
الكهرباءالصناعي87.000ميساناعدادية دار السالم المهنية2002سجاد حسن حسين جاسم1012822021100020
الكهرباءالصناعي86.750البصرةاعدادية الزبير المهنية2003حسين نعمان عبد االمير حمزه1021622021120007
الكهرباءالصناعي86.750نينوىاعدادية نينوى الصناعية2003محمد سمير ابراهيم احمد1031722021010009
الكهرباءالصناعي86.750كركوكاعدادية التحريـر المهنية2003عبد هللا عدنان لطيف كرم1042022021110018
الكهرباءالصناعي86.625البصرةاعدادية الرافدين المهنية2004زين العابدين هشام عبد علي تعبان1051622021110017
الكهرباءالصناعي86.500الرصافة الثانيةاعدادية الفرات المهنية2004احمد ماهر حميد عبد هللا1061422021120003
الكهرباءالصناعي86.375الكرخ الثالثةاعدادية السالم المهنية2003يوسف صادق عبد الحسين عصمان1071222021120031
الكهرباءالصناعي86.250الكرخ الثالثةاعدادية الحرية الصناعية الرائدة2004علي سرمد جعفر حسين1081222021020012
الكهرباءالصناعي86.125الرصافة الثانيةاعدادية زيونة المهنية للبنين2003فاضل صادق جعفر نايف1091422021260030
الكهرباءالصناعي86.125البصرةاعدادية الهارثة الصناعية2003عبد هللا عبد الكاظم خير هللا كنوش1101622021030005
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الكهرباءالصناعي86.000الرصافة الثانيةاعدادية زيونة المهنية للبنين2002احمد كاظم عباس كباشي1111422021260013
الكهرباءالصناعي85.875الكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية المهنية2003علي انور سعيد عبد االمير1121222021130025
الكهرباءالصناعي85.875الكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية المهنية2003محمد البشير ماهر كامل كاظم1131222021130029
الكهرباءالصناعي85.875الديوانيةاعدادية القادسية المهنية2002حسين عزيز سلمان خنيزير1142422021140008
الكهرباءالصناعي85.875كربالء المقدسةاعدادية الهندية المهنية2003محمد وسام عبد االمام حسين1152722021130035
الكهرباءالصناعي85.714نينوىاعدادية الحمدانية المهنية1999جوزيف سمير سعيد بهنام1161722021180001
الكهرباءالصناعي85.625الكرخ الثانيةاعدادية السيدية الصناعية2002ليث ماجد عطوان جبارة1171122021090025
الكهرباءالصناعي85.625الكرخ الثالثةاعدادية موسى الكاظم ع الصناعية2000هشام ثائر منذر احمد1181222021010027
الكهرباءالصناعي85.625كربالء المقدسةاعدادية االبداع المهنية المسائية2000محمد علي محمد عبد الزهره علي1192722021700014
الكهرباءالصناعي85.500الكرخ الثالثةاعدادية السالم المهنية2003محمد ماجد صادق محمد1201222021120026
الكهرباءالصناعي85.500الرصافة الثانيةاعداية االدريسي المهنية2002خبيب حسين عبود عجة1211422021140014
الكهرباءالصناعي85.500البصرةاعدادية الزبير المهنية2004علي ماجد عبد الحسين مهدي1221622021120017
الكهرباءالصناعي85.500كركوكاعدادية الذهب االسود الصناعية2003محمد عز الدين نجم الدين خورشيد1232022021060015
الكهرباءالصناعي85.500بابلاعدادية ابي غرق الصناعية2003نوار نبيل جوده عليوي1242322021050016
الكهرباءالصناعي85.500واسطاعدادية النعمانية الصناعية2004حسن كاظم هالل علوان1252622021020005
الكهرباءالصناعي85.375الكرخ الثانيةاعدادية الحضر الصناعية2004احمد صفوت كمر ياسين1261122021070005
الكهرباءالصناعي85.375كركوكاعدادية داقوق المهنية المختلطة2004مصطفى حسين علي مصطفى1272022021170006
الكهرباءالصناعي85.250البصرةاعدادية الهارثة الصناعية1999علي نزار خير هللا كنوش1281622021030008
الكهرباءالصناعي85.250النجف االشرفاعدادية النجف المهنية2004ابوالحسن علي عبد المنعم سلمان1292522021100013
الكهرباءالصناعي85.125نينوىاعدادية الجزيرة المهنية للبنين2001حسن محمد طالل ذنون1301722021170009
الكهرباءالصناعي85.125كركوكاعدادية المصلى الصناعية2003عمر فارس عز الدين صالح1312022021040007
الكهرباءالصناعي85.125ذي قاراعدادية الوركـاء المهنية2001محمد حسن راضي حمود1322222021280024
الكهرباءالصناعي85.125بابلاعدادية ابن الهيثم الصناعية2003عبد هللا حسين علي معصوم1332322021040022
الكهرباءالصناعي85.000الكرخ االولىاعدادية جابر بن حيان المهنية2004علي احسان سعدي حاتم1341022021110011
الكهرباءالصناعي85.000البصرةاعدادية الهارثة الصناعية2004مجتبى قيصر سمير محمد علي1351622021030011
الكهرباءالصناعي85.000البصرةخارجيون1999زين العابدين كريم محمد عباس1361622021600017
الكهرباءالصناعي85.000بابلاعدادية نبوخذنصر الصناعية2004ضياء سعد عبد االمير صدام1372322021010010
الكهرباءالصناعي84.875البصرةاعدادية البصرة المهنية2004علي احمد خير هللا حبيب1381622021130023
الكهرباءالصناعي84.875الديوانيةاعدادية عفك المهنية2003كرار عباس زغير غزيل1392422021100019
الكهرباءالصناعي84.875كربالء المقدسةاعدادية التحرير الصناعية2002علي شاكر كريم كاظم1402722021030027
الكهرباءالصناعي84.875كربالء المقدسةاعدادية نينوى المهنية2003مهدي مجيد مهدي عوده1412722021150034
الكهرباءالصناعي84.750الكرخ الثانيةاعدادية الحضر الصناعية2004يوسف قصي محمد ساهي1421122021070054
الكهرباءالصناعي84.750البصرةاعدادية الرافدين المهنية2004مهدي علي سلمان شاتي1431622021110048
الكهرباءالصناعي84.750االنباراعدادية النهضـة المهنية2003اسامه عبد الرحمن محمود شهاب1441922021120002
الكهرباءالصناعي84.750واسطاعدادية واسط الصناعية2002كرار كريم مطير وشاح1452622021010026
الكهرباءالصناعي84.750ميساناعدادية دار السالم المهنية2004عباس ابراهيم فريح جبر1462822021100023
الكهرباءالصناعي84.500الرصافة االولىاعدادية سعد بن ابي وقاص المهنية2004جعفر اياد عريان زين العابدين1471322021210001
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الكهرباءالصناعي84.500البصرةاعدادية البصرة المهنية2004مؤمن عبد الرسول بجاي شري1481622021130026
الكهرباءالصناعي84.500نينوىاعدادية ام الربيعين المهنية المختلطة2001غيث بشار سالم سعيد1491722021110017
الكهرباءالصناعي84.500بابلاعدادية ابي غرق الصناعية2003علي احمد عبيس عبيد1502322021050011
الكهرباءالصناعي84.500كربالء المقدسةاعدادية التحرير الصناعية2002ياسر محمد كاظم علي1512722021030036
الكهرباءالصناعي84.375الكرخ الثانيةاعدادية الرسالة المحمدية الصناعية2003بارق سعد محمد جعفر نعمة هللا1521122021050020
الكهرباءالصناعي84.375البصرةاعدادية الفاو الصناعية2005حيدر اسماعيل خليل عبد علي1531622021050012
الكهرباءالصناعي84.375النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنين2004محمد فاضل محمد محمد باقر1542522021140013
الكهرباءالصناعي84.250الرصافة الثانيةاعداية االدريسي المهنية2002عمر فاضل عباس حمد1551422021140022
الكهرباءالصناعي84.250البصرةاعدادية الهارثة الصناعية2001محمد علي عيدان ناصر عبيد1561622021030015
الكهرباءالصناعي84.250االنباراعدادية النهضـة المهنية2004محمد االمين اسعد عبد هللا فرحان1571922021120009
الكهرباءالصناعي84.250بابلاعدادية ابن الهيثم الصناعية2002حسين محمد عبد الخضر عبيس1582322021040018
الكهرباءالصناعي84.250كربالء المقدسةاعدادية ابن البيطار المهنية2004احمد وليد ناجي عبيد1592722021100001
الكهرباءالصناعي84.125ميساناعدادية دار السالم المهنية2003زين العابدين علي رمضان لعيبي1602822021100018
الكهرباءالصناعي84.000ذي قاراعدادية المصطفى المهنية2004محمد باقر كريم شناوه زغير1612222021180006
الكهرباءالصناعي84.000ذي قاراعدادية المصطفى المهنية2004محمد فاضل صابر عباس1622222021180007
الكهرباءالصناعي84.000بابلاعدادية نبوخذنصر الصناعية2002عباس فاضل حسين تركي1632322021010013
الكهرباءالصناعي84.000ميساناعدادية دار السالم المهنية2001سجاد جواد كاظم جاسم1642822021100019
الكهرباءالصناعي83.875البصرةاعدادية ابي الخصيب المهنية2002عباس عبد الحسين فيصل بجاي1651622021150010
الكهرباءالصناعي83.750البصرةاعدادية البصرة المهنية2002هشام نزار سلمان يوسف1661622021130034
الكهرباءالصناعي83.750كربالء المقدسةاعدادية الهندية المهنية2001محمد قاسم محمد علي جواد1672722021130033
الكهرباءالصناعي83.625الكرخ االولىاعدادية الكرخ المهنيه المسائية2001ياسر امان ماجد حسين1681022021700006
الكهرباءالصناعي83.625الديوانيةاعدادية الديوانية الصناعية2003حسن مسلم محمد كاظم1692422021020010
الكهرباءالصناعي83.500الرصافة االولىاعدادية الفارابي المهنية2003محمد فوزي عبد الرزاق حسون1701322021160029
الكهرباءالصناعي83.500الرصافة االولىاعدادية سومـر المهنية2004نور الدين ناجي فاضل عطا هللا1711322021220026
الكهرباءالصناعي83.500بابلاعدادية بابل المهنية للبنين2003مصطفى محمد راضي عبد1722322021120029
الكهرباءالصناعي83.500واسطاعدادية الحي المهنية المختلطة2001عايد غالم عجيل درويش1732622021140007
الكهرباءالصناعي83.500ميساناعدادية دار السالم المهنية2003رسول مرتضى مطشر سبهان1742822021100017
الكهرباءالصناعي83.375الكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية المهنية2002عبد هللا فريد طالب خضير1751222021130024
الكهرباءالصناعي83.375نينوىاعدادية الجزيرة المهنية للبنين2001مصطفى محمد امين علي حمراوي1761722021170030
الكهرباءالصناعي83.375بابلاعدادية الحلة الصناعية2003مرتضى عادل نايف عبد الحسين1772322021030015
الكهرباءالصناعي83.375الديوانيةاعدادية عفك المهنية2004حسن صويح حميد عباس1782422021100009
الكهرباءالصناعي83.375الديوانيةاعدادية القادسية المهنية2003حيدر حميد عاشور بريهي1792422021140010
الكهرباءالصناعي83.375النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنين2003محمد حسين صالح حسن علي1802522021140011
الكهرباءالصناعي83.250الكرخ الثانيةاعدادية المعرفة الصناعية2004زياد محمد رافع يحيى1811122021020011
الكهرباءالصناعي83.250ديالىاعدادية المقدادية المهنية2004عباس احمد عبد الحسين كاظم1822122021160009
الكهرباءالصناعي83.250واسطاعدادية النعمانية الصناعية2001منتظر مايع خلف حسون1832622021020028
الكهرباءالصناعي83.250واسطاعدادية العزيزية المهنية2003علي عباس دهام جلوب1842622021160012
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الكهرباءالصناعي83.125الكرخ االولىاعدادية الزيتون المهنية2000احمد انور عبد الحسن كاظم1851022021170002
الكهرباءالصناعي83.125االنباراعدادية هيت المهنية2001مراد يوسف محمد سويد1861922021100024
الكهرباءالصناعي83.000نينوىاعدادية الموصل المهنية2003عمر اكرم هاشم سعيد1871722021190013
الكهرباءالصناعي83.000االنباراعدادية حديثة المهنية المسائية1999وليد خليفه فحمي سالم1881922021710025
الكهرباءالصناعي83.000كركوكاعدادية المصلى الصناعية2001محمد بهاء الدين نور الدين محمود1892022021040010
الكهرباءالصناعي83.000كركوكاعدادية تازة الصناعية2000علي عباس سليمان رشيد1902022021090006
الكهرباءالصناعي83.000ذي قاراعدادية الحبوبي المهنية2001عبد هللا كاظم عبد الحسين داغر1912222021160010
الكهرباءالصناعي82.875الكرخ االولىاعدادية الرازي المهنية2002حسن بشير ابراهيم عبود1921022021150008
الكهرباءالصناعي82.875البصرةاعدادية ابي الخصيب المهنية2004محمد بندر محمد خضير1931622021150025
الكهرباءالصناعي82.875ذي قاراعدادية الوركـاء المهنية2003احمد وحيد حميد حمود1942222021280002
الكهرباءالصناعي82.875ذي قاراعدادية الوركـاء المهنية2001حسين محمد خليف اليج1952222021280008
الكهرباءالصناعي82.875بابلاعدادية ابن الهيثم الصناعية2002حسين مهند حمد حمزه1962322021040019
السياراتالصناعي93.125الديوانيةاعدادية الديوانية الصناعية2000حمزه حسن ظاهر غضبان1972422031020019
السياراتالصناعي91.750الكرخ الثانيةاعدادية السيدية الصناعية2000مثنى قائد صبحي كامل1981122031090051
السياراتالصناعي91.125الكرخ الثانيةاعدادية المحمودية المهنية2004غيث عبد هللا احمد سلمان1991122031110021
السياراتالصناعي90.625كربالء المقدسةاعدادية الهندية المهنية2003منتظر حيدر عبد االمير يوسف2002722031130049
السياراتالصناعي89.000الديوانيةاعدادية الديوانية الصناعية2003ذو الفقار بخيت شداد هاوي2012422031020020
السياراتالصناعي88.125ديالىاعدادية حطين المهنية المختلطة2004حسين رائد محمود شاكر2022122031210022
السياراتالصناعي87.625الكرخ الثانيةاعدادية السيدية الصناعية2001محمد طه محمد رشيد حميد2031122031090053
السياراتالصناعي87.500بابلاعدادية ابن الهيثم الصناعية2003منتظر قاسم حسين رشيد2042322031040040
السياراتالصناعي86.750ميساناعدادية العمارة المهنية للبنين1999كرار محمد حرج حسن2052822031110092
السياراتالصناعي86.625كركوكاعدادية التحريـر المهنية2003عبد العزيز محمد ولي رضا2062022031110024
السياراتالصناعي86.500الكرخ الثانيةاعدادية الحضر الصناعية2001ابراهيم ضياء سليم علي2071122031070055
السياراتالصناعي85.125الكرخ الثانيةاعدادية السيدية الصناعية2004درع الدين عقيد اسماعيل عدوان2081122031090042
السياراتالصناعي84.375البصرةاعدادية ١٧ اذار الصناعية2004احمد هاشم داغر سعود2091622031060023
السياراتالصناعي84.250الكرخ الثانيةاعدادية الحضر الصناعية2001عبد هللا ظافر صالح مهدي2101122031070068
السياراتالصناعي83.750البصرةاعدادية البصرة المهنية2000مرتضى حسن يعقوب علي2111622031130041
السياراتالصناعي83.500نينوىاعدادية الموصل المهنية2002ابراهيم فارس سعيد نجم2121722031190019
السياراتالصناعي83.500ديالىاعدادية العظماء الصناعية2003عمر رشيد طعمه مبارك2132122031020014
السياراتالصناعي83.375الكرخ الثانيةاعدادية الحضر الصناعية2004يوسف اياد رشيد شالش2141122031070081
السياراتالصناعي83.375البصرةاعدادية ١٧ اذار الصناعية2001علي فالح مهدي قاسم2151622031060030
السياراتالصناعي82.625كركوكاعدادية التحريـر المهنية2003محمد معاد عبد هللا علوان2162022031110028
السياراتالصناعي82.500الكرخ الثانيةاعدادية الحضر الصناعية2003محمد فاضل جهيد صويلح2171122031070074
السياراتالصناعي82.375البصرةاعدادية ١٧ اذار الصناعية2004علي ماجد محمد كاظم2181622031060031
السياراتالصناعي82.000البصرةاعدادية ١٧ اذار الصناعية2003يوسف عبد الخالق جابر ماهر2191622031060039
السياراتالصناعي81.750الكرخ الثانيةاعدادية السيدية الصناعية2002منتظر موفق يوسف علي2201122031090054
السياراتالصناعي81.750البصرةاعدادية ١٧ اذار الصناعية2004مقتدى زين العابدين احمد علي2211622031060037
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السياراتالصناعي81.750بابلاعدادية الحلة الصناعية2001يحيى رياض نجم عبد2222322031030024
السياراتالصناعي81.625الكرخ الثانيةاعدادية السيدية الصناعية2002علي عصام سبع خماس2231122031090047
السياراتالصناعي81.625الكرخ الثانيةاعدادية المحمودية المهنية2003عبد الرحمن نشأت عباس ابراهيم2241122031110017
السياراتالصناعي81.125الرصافة الثانيةاعدادية الميكانيكية المهنية المسائية2002مصطفى رائد صالح مهدي2251422031700019
السياراتالصناعي80.750بابلاعدادية الحلة الصناعية2003علي عباس كامل خضير2262322031030019
السياراتالصناعي80.500بابلاعدادية المدحتية الصناعية2000سجاد عبد الجبار فاضل عبد الرضا2272322031020027
السياراتالصناعي80.000ديالىاعدادية حطين المهنية المختلطة2003محمد خليل ابراهيم صالح2282122031210026
السياراتالصناعي79.750الرصافة الثانيةاعدادية المشتل الصناعية2003عباس ناجي عبد الحسين ياسين2291422031010014
السياراتالصناعي79.500الكرخ الثانيةاعدادية الرشيد الصناعية2005حسين علي حسين مرعب2301122031040011
السياراتالصناعي79.500ذي قاراعدادية اور المهنية2000احمد سعدون عبد محمد2312222031170009
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي91.875ديالىاعدادية الخالص المهنية2003احمد باسم محمد جسام2322122041170033
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي89.875كربالء المقدسةاعدادية الهندية المهنية2003سجاد عبد الزهره خضير عبيس2332722041130058
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي88.250البصرةاعدادية الفاو الصناعية2003جاسم منتصر نجم عبد هللا2341622041050037
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي88.125كربالء المقدسةاعدادية التحرير الصناعية2002حيدر علي عبد الرزاق علي2352722041030040
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي86.875البصرةاعدادية الفاو الصناعية2003احمد توفيق عبد السالم عزيز2361622041050034
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي86.375البصرةاعدادية انتفاضة البصرة الصناعية1999علي جمعه جواد جمعه2371622041020042
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي86.000البصرةاعدادية ابي الخصيب المهنية2003احمد لؤي محمد عبد النبي2381622041150035
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي85.750الرصافة االولىاعدادية سعد بن ابي وقاص المهنية2004مهيمن عادل نعمه جابر2391322041210026
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي85.250واسطاعدادية النعمانية الصناعية2005محسن حيدر محسن عباس2402622041020038
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي85.000الديوانيةاعدادية الديوانية الصناعية2002محمد عزيز حسين دخيل2412422041020022
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي84.875بابلاعدادية الحلة الصناعية2001علي جاسم كتاب سعيد2422322041030031
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي84.625البصرةاعدادية ١٧ اذار الصناعية2003مرتضى ابراهيم خليل ابراهيم2431622041060048
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي84.500البصرةاعدادية ابي الخصيب المهنية2002محمود حسن علي جاسم2441622041150046
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي84.500واسطاعدادية الفارس المهنية2002صفاء محمد فيصل قنبر2452622041120009
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي84.250الكرخ الثالثةاعدادية الحرية الصناعية الرائدة2001سيف علي عبد الحسين كاظم2461222041020032
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي84.125االنباراعدادية هيت المهنية2004أنس تكليف لطيف رزج2471922041100031
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي84.125كربالء المقدسةاعدادية التحرير الصناعية2001حيدره عمار سالم حبيب2482722041030041
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي84.125كربالء المقدسةاعدادية الهندية المهنية2002عبد هللا ميثم عزيز مهدي2492722041130063
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي83.625البصرةاعدادية ابي الخصيب المهنية2001احمد قاسم مصطر عبد الكريم2501622041150034
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي82.250البصرةاعدادية االنتصار المهنية المختلطة2003مهدي مرتضى حسن حمادي2511622041140060
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي81.375البصرةاعدادية ١٧ اذار الصناعية2003رضا محمود جواد عبد الكريم2521622041060042
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي81.375البصرةاعدادية ١٧ اذار الصناعية2003محمد صادق عبد هللا لفته صادق2531622041060047
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي81.375البصرةاعدادية الزبير المهنية2001كرار هادي جمعه عكله2541622041120043
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي81.375ديالىاعدادية خانقين المهنية المختلطة2003مصطفى خليل حبيب محمد2552122041110039
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي81.250ذي قاراعدادية الوركـاء المهنية2001حسين احمد خضير عباس2562222041280030
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي81.000البصرةاعدادية الزبير المهنية2000عبد هللا عقيل عبد الرزاق جاسم2571622041120038
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي81.000نينوىاعدادية الموصل المهنية2002محمود فرقد عبد هللا محمد2581722041190031
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التخصصالفرعالمعدلالمديريةالمدرسةالمواليداالسمالرقم االمتحانيت
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي81.000ذي قاراعدادية اور المهنية2004صادق جعفر محمد خضر2592222041170021
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي80.875نينوىاعدادية الموصل المهنية2004عثمان يوسف سالم محمد2601722041190029
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي80.625البصرةاعدادية الهارثة الصناعية2002مصطفى عبد الزهرة عزيز كريم2611622041030024
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي80.625البصرةاعدادية ابي الخصيب المهنية2002حسن احمد غازي حسن2621622041150036
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي80.500كربالء المقدسةاعدادية الهندية المهنية2001محمد علي نعمه مهدي2632722041130067
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي80.375نينوىاعدادية الموصل المهنية2002اسامة جاسم محمد يحيى2641722041190026
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي80.125البصرةاعدادية ١٧ اذار الصناعية2001كرار لؤي احمد حسن2651622041060046
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي80.125ديالىاعدادية خانقين المهنية المختلطة2002محمد محمود علي امين2662122041110038
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي79.625بابلاعدادية ابن الهيثم الصناعية2004حسن اسماعيل علي جرمط2672322041040043
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي79.500االنباراعدادية الرمادي الصناعية2002محمد غني شاحوذ عبد2681922041060014
اللحام وتشكيل المعادنالصناعي79.250البصرةاعدادية الزبير المهنية2002سجاد حسين جياد جابر2691622041120034
االلكترونيك والسيطرةالصناعي95.250الرصافة الثانيةاعدادية الوحدة المهنية2004مصطفى سالم سعيد عيسى2701422051240030
االلكترونيك والسيطرةالصناعي93.375الرصافة الثانيةاعدادية الوحدة المهنية2004امير حيدر حسين مهدي2711422051240005
االلكترونيك والسيطرةالصناعي91.500النجف االشرفخارجيون1998مدين حسن علي شحيل2722522051600020
االلكترونيك والسيطرةالصناعي91.000البصرةاعدادية الهارثة الصناعية2000مهدي محمد رسن حسن2731622051030039
االلكترونيك والسيطرةالصناعي90.750الرصافة الثانيةاعدادية الوحدة المهنية2004جعفر حيدر ابراهيم محمد علي2741422051240009
االلكترونيك والسيطرةالصناعي90.750النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنين2003نصر االسالم حسين عايد عبد الصاحب2752522051140031
االلكترونيك والسيطرةالصناعي90.143الكرخ الثانيةاعدادية المعرفة الصناعية2004مايكل خوشابا سوالقة شليمون2761122051020059
االلكترونيك والسيطرةالصناعي89.875الكرخ الثانيةاعدادية المعرفة الصناعية2004عمرو ماجد حميد رشيد2771122051020056
االلكترونيك والسيطرةالصناعي89.875البصرةاعدادية الرافدين المهنية2004علي عقيل محمد حسن2781622051110064
االلكترونيك والسيطرةالصناعي89.750كركوكاعدادية التآخي الصناعية2005سيف صدام نوري محمد2792022051080024
االلكترونيك والسيطرةالصناعي89.375الكرخ الثانيةاعدادية المعرفة الصناعية2003محمد احسان محمد احمد2801122051020060
االلكترونيك والسيطرةالصناعي89.375الرصافة الثانيةاعدادية الوحدة المهنية2004حمزه مهيمن نجاح يحيى2811422051240015
االلكترونيك والسيطرةالصناعي89.250الرصافة الثانيةاعدادية الزعفرانية الصناعية2004مصطفى محمد زغير صافي2821422051020038
االلكترونيك والسيطرةالصناعي89.000الرصافة الثانيةاعدادية الوحدة المهنية2005اسامة علي وادي حمود2831422051240004
االلكترونيك والسيطرةالصناعي88.875ديالىاعدادية حطين المهنية المختلطة2003ضياء ضامد عطيه فرحان2842122051210038
االلكترونيك والسيطرةالصناعي88.625الكرخ الثانيةاعدادية المعرفة الصناعية2004عبد هللا سعد خلف عبد هللا2851122051020051
االلكترونيك والسيطرةالصناعي88.250البصرةاعدادية البصرة المهنية2004علي سعيد عيسى كباشي2861622051130057
االلكترونيك والسيطرةالصناعي88.250الديوانيةاعدادية القادسية المهنية2004علي واثق فليح حسن2872422051140036
االلكترونيك والسيطرةالصناعي88.125واسطاعدادية الفارس المهنية2003أبا الفضل علي حامد كاظم2882622051120019
االلكترونيك والسيطرةالصناعي88.000نينوىاعدادية ام الربيعين المهنية المختلطة2003حمزة عدي عز الدين محمد2891722051110028
االلكترونيك والسيطرةالصناعي88.000ديالىاعدادية ديالى المهنية المختلطة2002احمد عباس حسين ناصر2902122051240046
االلكترونيك والسيطرةالصناعي87.875البصرةاعدادية البصرة المهنية2003مقتدى ثائر زكي كريم2911622051130062
االلكترونيك والسيطرةالصناعي87.625الرصافة الثانيةاعدادية الوحدة المهنية2004علي عادل خليل ابراهيم2921422051240022
االلكترونيك والسيطرةالصناعي87.625البصرةاعدادية الهارثة الصناعية2002حسين عالء طالب عباس2931622051030027
االلكترونيك والسيطرةالصناعي87.125الكرخ الثالثةاعدادية موسى الكاظم ع الصناعية2004حسام صفاء الدين حمزه حمود2941222051010033
االلكترونيك والسيطرةالصناعي87.125نينوىاعدادية ام الربيعين المهنية المختلطة2004نذير محمد بشير احمد2951722051110035
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التخصصالفرعالمعدلالمديريةالمدرسةالمواليداالسمالرقم االمتحانيت
االلكترونيك والسيطرةالصناعي87.000الكرخ الثالثةاعدادية موسى الكاظم ع الصناعية2004جعفر محمد جعفر مصطفى2961222051010032
االلكترونيك والسيطرةالصناعي86.875الرصافة الثانيةاعدادية الوحدة المهنية2002امير عباس هادي عباس2971422051240006
االلكترونيك والسيطرةالصناعي86.375الرصافة الثانيةاعدادية الوحدة المهنية2003محمد نصرت اسماعيل مهدي2981422051240029
االلكترونيك والسيطرةالصناعي86.250الكرخ الثانيةخارجيون1998رقيه مجيد عاشور عبيد2991122052600034
االلكترونيك والسيطرةالصناعي86.250الكرخ الثالثةاعدادية الشهيد الحكيم المهنية2003محمد نبيل هاشم حسن3001222051110028
االلكترونيك والسيطرةالصناعي86.250الرصافة الثانيةاعدادية الزعفرانية الصناعية2003محمد علي وائل عدنان مهدي3011422051020036
االلكترونيك والسيطرةالصناعي86.250البصرةاعدادية ابي الخصيب المهنية2004مهدي صالح شاكر مهدي3021622051150084
االلكترونيك والسيطرةالصناعي86.125البصرةاعدادية الزبير المهنية2002سجاد ضايف جمعه صبيح3031622051120054
االلكترونيك والسيطرةالصناعي85.875الكرخ الثانيةاعدادية المعرفة الصناعية2002محمد عباس خضير سوير3041122051020065
االلكترونيك والسيطرةالصناعي85.875النجف االشرفخارجيون2000منى محمد فالح حسن3052522052600023
االلكترونيك والسيطرةالصناعي85.875واسطاعدادية الفارس المهنية2004علي رحيم عبيد غضيب3062622051120039
االلكترونيك والسيطرةالصناعي85.750الرصافة الثانيةاعدادية ابن الهيثم المهنية2002محمد فؤاد كاظم جواد3071422051150027
االلكترونيك والسيطرةالصناعي85.625نينوىاعدادية ام الربيعين المهنية المختلطة2003محمد احمد نزار ادريس3081722051110033
االلكترونيك والسيطرةالصناعي85.500الرصافة الثانيةاعدادية الوحدة المهنية2004طه نصير طه محمد سعيد3091422051240017
االلكترونيك والسيطرةالصناعي85.375البصرةاعدادية الرافدين المهنية2002حسن مازن داود سلمان3101622051110055
االلكترونيك والسيطرةالصناعي85.375البصرةاعدادية ابي الخصيب المهنية2004علي محمد شريدة احمد3111622051150079
االلكترونيك والسيطرةالصناعي85.250كركوكاعدادية التآخي الصناعية2003اسامه عالء الدين غضبان خليل3122022051080019
االلكترونيك والسيطرةالصناعي84.875الكرخ الثانيةاعدادية المعرفة الصناعية2003يوسف محمد عبد الغني عبد هللا3131122051020078
االلكترونيك والسيطرةالصناعي84.875الرصافة الثانيةاعدادية ابن الهيثم المهنية2002فارس روكان ابراهيم عداي3141422051150025
االلكترونيك والسيطرةالصناعي84.750الرصافة الثانيةاعدادية الوحدة المهنية2002منتظر صباح صاحب زامل3151422051240032
االلكترونيك والسيطرةالصناعي84.625الكرخ الثانيةاعدادية المعرفة الصناعية2004يمان حميد ياسين عبد3161122051020075
االلكترونيك والسيطرةالصناعي84.500البصرةاعدادية الهارثة الصناعية2004كرار عادل حامد صالح3171622051030030
االلكترونيك والسيطرةالصناعي84.500صالح الديناعدادية المعتصم المهنية المختلطة2002محمد خالد سعود صالح3181822051120007
االلكترونيك والسيطرةالصناعي84.375البصرةاعدادية ابي الخصيب المهنية2004محمد نبراس كاظم خلف3191622051150082
االلكترونيك والسيطرةالصناعي84.375نينوىخارجيون1999مصطفى قحطان يونس اسماعيل3201722051600014
االلكترونيك والسيطرةالصناعي84.125ديالىاعدادية حطين المهنية المختلطة2004احمد محمد حسن عبد3212122051210033
االلكترونيك والسيطرةالصناعي83.875البصرةاعدادية البصرة المهنية2004حيدر مشتاق فوزي هاشم3221622051130053
االلكترونيك والسيطرةالصناعي83.875صالح الديناعدادية المعتصم المهنية المختلطة2003مصطفى عبد الخالق عبد الرحمن علي3231822051120011
االلكترونيك والسيطرةالصناعي83.625الكرخ الثانيةاعدادية المعرفة الصناعية2004نبراس فؤاد محمد علي حسين3241122051020072
االلكترونيك والسيطرةالصناعي83.375البصرةاعدادية ابي الخصيب المهنية2003احمد مصطفى جواد خلف3251622051150051
االلكترونيك والسيطرةالصناعي83.375الديوانيةاعدادية القادسية المهنية2004موسى حمزه ناجي سفاح3262422051140041
االلكترونيك والسيطرةالصناعي83.143الرصافة الثانيةاعدادية الزعفرانية الصناعية2004فادي ليث توماس جرجيس3271422051020032
االلكترونيك والسيطرةالصناعي83.125الكرخ الثالثةاعدادية الشهيد الحكيم المهنية2003كاظم هادي نجم جواد3281222051110025
االلكترونيك والسيطرةالصناعي83.125ديالىخارجيون1999رغد حسين محمود صالح3292122052600092
االلكترونيك والسيطرةالصناعي83.125واسطاعدادية الفارس المهنية2001علي اركان عليوي حسين3302622051120037
االلكترونيك والسيطرةالصناعي83.000الرصافة الثانيةاعدادية الوحدة المهنية2001ياسر صفاء الدين كامل حميدي3311422051240036
االلكترونيك والسيطرةالصناعي83.000البصرةاعدادية الهارثة الصناعية2001محمد ستار جبار محمد3321622051030033
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التخصصالفرعالمعدلالمديريةالمدرسةالمواليداالسمالرقم االمتحانيت
تكنولوجيا السباكةالصناعي96.750ديالىاعدادية الخالص المهنية2002عبد هللا شهاب احمد جاسم3332122061170048
تكنولوجيا السباكةالصناعي93.750البصرةاعدادية البصرة المهنية2004جواد مصطفى جواد كاظم3341622061130064
تكنولوجيا السباكةالصناعي92.875البصرةاعدادية البصرة المهنية2002نوار عبد الباقي جاسم مجمان3351622061130074
تكنولوجيا السباكةالصناعي88.000الرصافة الثانيةاعدادية المشتل الصناعية2002سجاد مهند مطشر صدام3361422061010026
تكنولوجيا السباكةالصناعي84.500البصرةاعدادية البصرة المهنية2002مصطفى باسم عبد الحسين نجم3371622061130072
تكنولوجيا السباكةالصناعي81.125البصرةاعدادية البصرة المهنية2004هاشم احمد هاشم عبد الحسن3381622061130075
تكنولوجيا السباكةالصناعي79.750البصرةاعدادية البصرة المهنية2005مصطفى ابراهيم ثجيل عزام3391622061130071
تكنولوجيا السباكةالصناعي78.000الرصافة الثانيةاعدادية المشتل الصناعية2004حيدر حسين علي كامل3401422061010024
تكنولوجيا السباكةالصناعي76.500البصرةاعدادية البصرة المهنية2003محسن يوسف زعيبل نزال3411622061130066
تكنولوجيا السباكةالصناعي74.375البصرةاعدادية البصرة المهنية2002محمد عبد الكريم عبد الغني عباس3421622061130069
النجارةالصناعي87.500المثنىاعدادية السماوة الصناعية2002كاظم غسان غازي عبد االمير3432922071010026
النجارةالصناعي86.000بابلاعدادية ابي غرق الصناعية2003محمد فواد فخري هادي3442322071050026
النجارةالصناعي86.000كربالء المقدسةاعدادية التحرير الصناعية2003عبد هللا علي عبود جبر3452722071030048
النجارةالصناعي85.375كربالء المقدسةاعدادية التحرير الصناعية1999سجاد عبد الكاظم عبد الرضا فياض3462722071030046
النجارةالصناعي84.375المثنىاعدادية السماوة الصناعية2003علي حيدر كاظم جابر3472922071010025
النجارةالصناعي83.750كربالء المقدسةاعدادية التحرير الصناعية2003عبد هللا اسعد فاضل ريسان3482722071030047
النجارةالصناعي83.125الديوانيةاعدادية الديوانية الصناعية2002يوسف ابراهيم زيدان ناجي3492422071020030
النجارةالصناعي82.750كربالء المقدسةاعدادية التحرير الصناعية2002احمد حيدر عباس كاظم3502722071030043
النجارةالصناعي82.250نينوىاعدادية الموصل المهنية2003محمود يونس ذنون يونس3511722071190040
النجارةالصناعي81.500كركوكاعدادية كركوك الصناعية2003مصطفى صالح اسعد حكيم3522022071010002
النجارةالصناعي81.500ديالىاعدادية حطين المهنية المختلطة2002عمر داود سلمان داود3532122071210057
النجارةالصناعي80.000المثنىاعدادية السماوة الصناعية2000عقيل قاسم داخل شكص3542922071010023
البناءالصناعي95.625الرصافة الثانيةاعدادية المشتل الصناعية2003حيدر حميد حسن سعد3551422081010030
البناءالصناعي94.125ذي قاراعدادية الوركـاء المهنية2000حسن قاسم جالب حسن3562222081280039
البناءالصناعي93.500واسطاعدادية النعمانية الصناعية2004علي محمد رضا محمد3572622081020055
البناءالصناعي93.000الكرخ الثانيةاعدادية ام الطبول المهنية2001محمد جمعه طعمه احتيتة3581122081100031
البناءالصناعي92.750بابلاعدادية حمورابي المهنية2002عبد العزيز معمر عباس فاضل3592322081100028
البناءالصناعي92.750كربالء المقدسةاعدادية نينوى المهنية2002محمد علي كاظم عبد اليمه عبيد3602722081150057
البناءالصناعي92.125واسطاعدادية النعمانية الصناعية2000مهدي نجم عبد جبل3612622081020063
البناءالصناعي92.125كربالء المقدسةاعدادية نينوى المهنية2003علي عمران كاظم صياح3622722081150047
البناءالصناعي92.000الكرخ الثانيةاعدادية ام الطبول المهنية2004عباس رائد محمد رؤوف3631122081100023
البناءالصناعي91.375واسطاعدادية واسط الصناعية2002علي احمد عبيد شاطي3642622081010067
البناءالصناعي91.250بابلاعدادية حمورابي المهنية2004عباس ميثم حسين محمد3652322081100026
البناءالصناعي91.125واسطاعدادية واسط الصناعية2004رضا جواد عبد الكاظم طاهر3662622081010059
البناءالصناعي90.625ذي قاراعدادية الوركـاء المهنية2002وعد عوده حميد باجي3672222081280060
البناءالصناعي90.375كربالء المقدسةاعدادية نينوى المهنية2004علي عباس عبد زيد علي3682722081150046
البناءالصناعي90.250النجف االشرفاعدادية الكوفة المهنية2004حسن كرار عباس جاسم3692522081120001

10



قائمة باسماء الطلبة االوائل المهني من خريجي السنة الدراسية ٢٠٢١-٢٠٢٢ حسب ضوابط القبول في الجامعات والكليات الحكومية

التخصصالفرعالمعدلالمديريةالمدرسةالمواليداالسمالرقم االمتحانيت
البناءالصناعي89.625الكرخ الثانيةاعدادية ام الطبول المهنية2003علي وسام عبد عاصي3701122081100028
البناءالصناعي89.625بابلاعدادية ابي غرق الصناعية2002حسن صاحب جابر علي3712322081050029
البناءالصناعي88.125كربالء المقدسةاعدادية نينوى المهنية2003مؤمل مالك صدام جاسم3722722081150051
البناءالصناعي88.000الكرخ الثانيةاعدادية ام الطبول المهنية2004سجاد محمد حسن عبد الكريم3731122081100022
البناءالصناعي87.875الكرخ الثانيةاعدادية ام الطبول المهنية2002علي سعد اشخير مشجل3741122081100027
البناءالصناعي87.750واسطاعدادية واسط الصناعية2003مصطفى سعد سلمان داود3752622081010080
البناءالصناعي87.750واسطخارجيون1998محمد جواد  كاظم خالوي3762622081600031
البناءالصناعي87.250االنباراعدادية الرمادي الصناعية2003ايمن عمر محمد عبد3771922081060022
البناءالصناعي87.250واسطاعدادية النعمانية الصناعية2004صادق جواد كاظم هتيمي3782622081020054
البناءالصناعي86.625بابلاعدادية ابي غرق الصناعية2001علي ناصر جبر علوان3792322081050034
البناءالصناعي86.500ذي قاراعدادية الوركـاء المهنية2001محمد عواد كاظم فليفل3802222081280054
البناءالصناعي85.875االنباراعدادية الرمادي الصناعية2003محمد فؤاد كامل فرحان3811922081060046
البناءالصناعي85.750كركوكاعدادية كركوك الصناعية2004مصطفى فالح فاتح وهاب3822022081010013
البناءالصناعي85.500الرصافة الثانيةاعدادية المشتل الصناعية2004علي ضياء ستار مزعل3831422081010036
البناءالصناعي85.500بابلاعدادية حمورابي المهنية2004رضا حيدر عباس فاضل3842322081100021
البناءالصناعي85.000كركوكاعدادية كركوك الصناعية2002محمود موسى طاهر شكور3852022081010010
البناءالصناعي84.750االنباراعدادية الرمادي الصناعية2003عبد هللا زيد عبد المجيد عبد الحميد3861922081060033
البناءالصناعي84.500ذي قاراعدادية الوركـاء المهنية2002حسين مؤيد طاهر شعشاع3872222081280043
البناءالصناعي84.500واسطاعدادية النعمانية الصناعية2003حسين كريم حسن جفات3882622081020049
البناءالصناعي84.500واسطاعدادية النعمانية الصناعية2005مرتضى حيدر حمزه عباس3892622081020058
تكييف الهواء والتثليجالصناعي95.625البصرةاعدادية الزبير المهنية2003شاكر اسامه شاكر عبود3901622091120070
تكييف الهواء والتثليجالصناعي95.125نينوىاعدادية نينوى الصناعية2004عاتكه علي عبد هللا محمد3911722092010023
تكييف الهواء والتثليجالصناعي92.875الرصافة االولىاعدادية الشعب المهنية2004محمد خليل هاشم علي3921322091140028
تكييف الهواء والتثليجالصناعي92.375واسطاعدادية الفارس المهنية2004المرتضى لواء جليل داود3932622091120055
تكييف الهواء والتثليجالصناعي91.625البصرةاعدادية ١٧ اذار الصناعية2004حسين محمد جبار سوادي3941622091060058
تكييف الهواء والتثليجالصناعي91.250بابلاعدادية حمورابي المهنية2004حيدر محمد جاسم جابر3952322091100046
تكييف الهواء والتثليجالصناعي90.875الكرخ االولىاعدادية الكـرخ المهنية2004محمود بهاء محمود احمد3961022091130037
تكييف الهواء والتثليجالصناعي89.750البصرةاعدادية ١٧ اذار الصناعية2003علي عدنان راضي هاشم3971622091060064
تكييف الهواء والتثليجالصناعي89.000واسطاعدادية الفارس المهنية2003منتظر عبد الساده سلمان كاظم3982622091120078
تكييف الهواء والتثليجالصناعي88.500ديالىاعدادية العظماء الصناعية2003رشيد رياض رحمه هللا خلف3992122091020019
تكييف الهواء والتثليجالصناعي88.125كركوكاعدادية كركوك الصناعية2005صالح صبحي نور الدين مصطفى4002022091010021
تكييف الهواء والتثليجالصناعي88.125كربالء المقدسةاعدادية التحرير الصناعية2001محمد اسد جادر طالب4012722091030070
تكييف الهواء والتثليجالصناعي87.625البصرةاعدادية الهارثة الصناعية2002علي وارد قاسم محمد4021622091030049
تكييف الهواء والتثليجالصناعي87.125البصرةاعدادية الهارثة الصناعية2004محمد ستار جبار شناوة4031622091030053
تكييف الهواء والتثليجالصناعي86.750البصرةاعدادية الهارثة الصناعية2003محمد باقر عباس سالم موزان4041622091030052
تكييف الهواء والتثليجالصناعي86.750بابلاعدادية حمورابي المهنية2001منتظر قاسم محمد نعمان4052322091100062
تكييف الهواء والتثليجالصناعي86.250كربالء المقدسةاعدادية التحرير الصناعية2004علي عالء حامد خلف4062722091030067
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تكييف الهواء والتثليجالصناعي86.125البصرةاعدادية ١٧ اذار الصناعية2004عبد هللا ماجد نعمان حسين4071622091060063
تكييف الهواء والتثليجالصناعي85.750الرصافة الثالثةاعدادية مدينة العلم الصناعية2004مهدي خضير ناهي شنين4081522091010016
تكييف الهواء والتثليجالصناعي85.750البصرةاعدادية جابر بن حيان المهنية2004مسلم عقيل جميل غضبان4091622091100045
تكييف الهواء والتثليجالصناعي85.750بابلاعدادية حمورابي المهنية2001سجاد خالد كاظم حسن4102322091100048
تكييف الهواء والتثليجالصناعي85.500نينوىاعدادية نينوى الصناعية2001عبيده فارس ابراهيم سعيد4111722091010018
تكييف الهواء والتثليجالصناعي85.375الكرخ االولىاعدادية الكـرخ المهنية2004طارق حامد كاظم جابر4121022091130032
تكييف الهواء والتثليجالصناعي85.375كربالء المقدسةاعدادية التحرير الصناعية2004مظفر فراس عبد الرحيم كاظم4132722091030080
تكييف الهواء والتثليجالصناعي85.125الرصافة الثانيةاعدادية النضال المهنية2001حسن وليد عبد الرحمن علوان4141422091100021
تكييف الهواء والتثليجالصناعي85.125البصرةاعدادية الهارثة الصناعية2004محمد مصطفى جواد كاظم4151622091030055
تكييف الهواء والتثليجالصناعي85.125واسطاعدادية الفارس المهنية2002منتظر علي جواد كاظم4162622091120080
تكييف الهواء والتثليجالصناعي84.750البصرةاعدادية الهارثة الصناعية2004حسين عادل قدوري بدن4171622091030042
تكييف الهواء والتثليجالصناعي84.625الرصافة الثالثةاعدادية مدينة العلم الصناعية2004محمد الصادق علي ناهي شنين4181522091010014
تكييف الهواء والتثليجالصناعي84.625كركوكاعدادية كركوك الصناعية2003علي عبد القادر علي محمد4192022091010025
تكييف الهواء والتثليجالصناعي84.375واسطاعدادية الفارس المهنية2001فرقان صادق جبار عباس4202622091120068
تكييف الهواء والتثليجالصناعي84.250واسطاعدادية الفارس المهنية2004منتظر عالء خشان ناصر4212622091120079
تكييف الهواء والتثليجالصناعي83.625البصرةاعدادية شط العرب المهنية2005احمد مؤيد كريم راضي4221622091170028
تكييف الهواء والتثليجالصناعي83.500كربالء المقدسةاعدادية التحرير الصناعية2003مصطفى عبد هللا غازي فاضل4232722091030077
تكييف الهواء والتثليجالصناعي83.375الرصافة الثانيةاعدادية النضال المهنية2001ليث عباس عاشور عبد هللا4241422091100026
تكييف الهواء والتثليجالصناعي83.375البصرةاعدادية ابي الخصيب المهنية2003عبد هللا حيدر عبد هللا عباس4251622091150104
تكييف الهواء والتثليجالصناعي83.250البصرةاعدادية شط العرب المهنية2003ابراهيم علي عبد الزهرة ابراهيم4261622091170026
تكييف الهواء والتثليجالصناعي83.125البصرةاعدادية ١٧ اذار الصناعية2004يوسف عبد الحكيم يوسف ماجد4271622091060073
صيانة منظومات الليزرالصناعي95.625الرصافة االولىاعدادية الفاروق المهنية2004امين عباس فاضل زبون4281322101170004
صيانة منظومات الليزرالصناعي93.875الرصافة االولىاعدادية الفاروق المهنية2004عبد هللا حسن عبد الحسين فياض4291322101170011
صيانة منظومات الليزرالصناعي90.875الرصافة االولىاعدادية الفاروق المهنية2004علي احمد سعدي عبد4301322101170012
صيانة منظومات الليزرالصناعي90.875الرصافة االولىاعدادية الفاروق المهنية2004محمد الباقر طالب جاسب ملك4311322101170022
صيانة منظومات الليزرالصناعي89.875الرصافة االولىاعدادية الفاروق المهنية2003منجد محمد غازي عبيد4321322101170027
صيانة منظومات الليزرالصناعي89.625الرصافة االولىاعدادية الفاروق المهنية2004مجتبى سهيل نجم عبد4331322101170018
صيانة منظومات الليزرالصناعي89.500الرصافة االولىاعدادية القاهرة المهنية2003علي رحيم خضير عباس4341322101180010
صيانة منظومات الليزرالصناعي88.125الرصافة االولىاعدادية الفاروق المهنية2004كرار فرج هللا مهدي مناتي4351322101170015
صيانة منظومات الليزرالصناعي87.125الرصافة االولىاعدادية الفاروق المهنية2002احمد عمر حسن علي4361322101170001
صيانة منظومات الليزرالصناعي87.000الرصافة االولىاعدادية الفاروق المهنية2004مهدي حاتم هليل علوان4371322101170028
صيانة منظومات الليزرالصناعي86.750الرصافة االولىاعدادية الفاروق المهنية2003امير علي طاهر خلف4381322101170003
المكننة الزراعيةالصناعي89.500كربالء المقدسةاعدادية ابن البيطار المهنية2002مهدي جاسم محمد خضير4392722111100070
المكننة الزراعيةالصناعي87.250كربالء المقدسةاعدادية ابن البيطار المهنية2003غيث علي حسن علي4402722111100060
المكننة الزراعيةالصناعي84.750واسطاعدادية النعمانية المهنية المختلطة2003مصطفى نعيم جبار جياد4412622111100013
المكننة الزراعيةالصناعي83.625واسطاعدادية النعمانية المهنية المختلطة2001منتظر مكي عبد االمير شرهان4422622111100016
المكننة الزراعيةالصناعي82.500كربالء المقدسةاعدادية ابن البيطار المهنية2003محمد باقر سجاد عبد عون جواد4432722111100064
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المكننة الزراعيةالصناعي82.375كربالء المقدسةاعدادية ابن البيطار المهنية2001رعد صباح حمزه عبد الكاظم4442722111100054
المكننة الزراعيةالصناعي82.000كربالء المقدسةاعدادية ابن البيطار المهنية2003حسين عامر حسين سلمان4452722111100052
المكننة الزراعيةالصناعي81.750كربالء المقدسةاعدادية ابن البيطار المهنية2002مصطفى كريم ناصر حسين4462722111100068
المكننة الزراعيةالصناعي81.375واسطاعدادية النعمانية المهنية المختلطة2002محمد عبد الحسن حمزه مطر4472622111100012
المكننة الزراعيةالصناعي80.625كربالء المقدسةاعدادية ابن البيطار المهنية2004حسن متعب نواف متعب4482722111100048
الصناعات الغذائيةالصناعي83.875الكرخ الثانيةاعدادية ام الطبول المهنية2002محمد طاهر صالح سعيد4491122121100045
الصناعات الغذائيةالصناعي80.375الكرخ الثانيةاعدادية ام الطبول المهنية2003احمد كريم معن حمود4501122121100039
الصناعات الغذائيةالصناعي79.625الكرخ الثانيةاعدادية ام الطبول المهنية2002علي كريم معن حمود4511122121100044
الصناعات الغذائيةالصناعي74.250الكرخ الثانيةاعدادية ام الطبول المهنية2002حيدر جواد عبد الكاظم مكطوف4521122121100043
الصناعات الغذائيةالصناعي72.875الكرخ الثانيةاعدادية ام الطبول المهنية2003حمزه احمد ريسان مطر4531122121100042
الصناعات الغذائيةالصناعي67.375الكرخ الثانيةاعدادية ام الطبول المهنية2001مصطفى جهاد محمد رضا4541122121100047
الصناعات الغذائيةالصناعي62.375الكرخ الثانيةاعدادية ام الطبول المهنية2001حسن رضا جاسم مطلك4551122121100040
الصناعات البتروكيمياويةالصناعي93.125المثنىاعدادية الخضر الصناعية2003حيدر مصطفى جابر صالح4562922131030006
الصناعات البتروكيمياويةالصناعي91.875واسطاعدادية النعمانية المهنية المختلطة2005نعمه علي نعمه غالب4572622131100056
الصناعات البتروكيمياويةالصناعي90.250واسطاعدادية النعمانية المهنية المختلطة2003باقر طالب كاظم شرهان4582622131100020
الصناعات البتروكيمياويةالصناعي90.000المثنىاعدادية الخضر الصناعية2004فاطمه محمد صادق حسين4592922132030042
الصناعات البتروكيمياويةالصناعي89.625المثنىاعدادية الخضر الصناعية2002نهله صالح عبد هللا طريطش4602922132030045
الصناعات البتروكيمياويةالصناعي89.500البصرةاعدادية جابر بن حيان المهنية2001كرار قاسم عبد علي وهب4611622131100062
الصناعات البتروكيمياويةالصناعي88.875المثنىاعدادية الخضر الصناعية2004مصطفى جهاد جميل جياد4622922131030018
الصناعات البتروكيمياويةالصناعي88.500واسطاعدادية النعمانية المهنية المختلطة2004بسمه محمد حسن اسماعيل4632622132100058
الصناعات البتروكيمياويةالصناعي87.750المثنىاعدادية الخضر الصناعية2001بالسم مالك حسين حسن4642922131030003
الصناعات البتروكيمياويةالصناعي86.625كركوكاعدادية كركوك الصناعية2003يوسف امير هاشم قادر4652022131010054
الصناعات البتروكيمياويةالصناعي86.625النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنين2004محمد علي كريم حسن4662522131140051
الصناعات البتروكيمياويةالصناعي86.375كربالء المقدسةاعدادية ابن البيطار المهنية2003حسين ابراهيم حميد عبد الرضا4672722131100078
الصناعات البتروكيمياويةالصناعي85.875المثنىاعدادية الخضر الصناعية2002يحيى مهدي كاظم جيجان4682922131030019
الصناعات البتروكيمياويةالصناعي85.750المثنىاعدادية الخضر الصناعية2004نور فهد شمخي جبر4692922132030046
الصناعات البتروكيمياويةالصناعي85.625المثنىاعدادية الخضر الصناعية2002رسل صاحب منشد محمد4702922132030030
الصناعات البتروكيمياويةالصناعي85.500كركوكاعدادية كركوك الصناعية2003محمد ثائر صباح سلمان4712022131010049
الصناعات البتروكيمياويةالصناعي85.250ذي قاراعدادية سوق الشيوخ المهنية2004حسين جواد كاظم جعفر4722222131150014
الصناعات البتروكيمياويةالصناعي85.125البصرةاعدادية جابر بن حيان المهنية2002عقيل خالد راضي جاسم4731622131100058
الصناعات البتروكيمياويةالصناعي84.250كربالء المقدسةاعدادية ابن البيطار المهنية2001عالوي طالب حيدر عبد عون4742722131100086
الصناعات البتروكيمياويةالصناعي84.125النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنين2004علي نزار عبد الرزاق مراد4752522131140044
الصناعات البتروكيمياويةالصناعي83.875النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنين2001حسين عبد الكاظم كاطع كريم4762522131140037
الصناعات البتروكيمياويةالصناعي83.750كركوكاعدادية كركوك الصناعية2002عبد هللا قاسم محمد محمد4772022131010043
الصناعات البتروكيمياويةالصناعي83.750ذي قاراعدادية سوق الشيوخ المهنية2000عباس بشير كاظم كاطع4782222131150017
الصناعات البتروكيمياويةالصناعي83.500كربالء المقدسةاعدادية ابن البيطار المهنية2002احمد عيسى حسن نجم4792722131100074
الصناعات البتروكيمياويةالصناعي83.500المثنىاعدادية الخضر الصناعية2003زينب حبيب داخل جاسم4802922132030033
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الصناعات البتروكيمياويةالصناعي83.250الكرخ الثانيةاعدادية ام الطبول المهنية2002ضرغام حسين علوان سلطان4811122131100057
االتصاالتالصناعي90.875كربالء المقدسةاعدادية الحسيـن ع الصناعية2003طاهر محمد جبار صاحب4822722151020049
االتصاالتالصناعي89.375النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2004مريم صابر عبد عبد الزهرة4832522152150016
االتصاالتالصناعي88.625الرصافة الثالثةاعدادية مدينة العلم الصناعية2004يوسف عالء صدام خنجر4841522151010031
االتصاالتالصناعي88.500النجف االشرفاعدادية الكوثر المهنية2004بهاء هادي خضير عزيز4852522151130030
االتصاالتالصناعي88.000النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنين2002علي حسين طعمه حمزه4862522151140064
االتصاالتالصناعي87.250الرصافة االولىاعدادية القناة المهنية2004حسن وسام عبد الصاحب عبد هللا4871322151190006
االتصاالتالصناعي85.500الرصافة االولىاعدادية القناة المهنية2003حيدر كاظم حسين عليوي4881322151190009
االتصاالتالصناعي85.375النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2003فاطمه مشتاق طالب كتاب4892522152150014
االتصاالتالصناعي84.875كربالء المقدسةاعدادية الحسيـن ع الصناعية2004عباس عبد هللا جندي حنين4902722151020050
االتصاالتالصناعي84.375كربالء المقدسةاعدادية الحسيـن ع الصناعية2001علي ثامر داود سلمان4912722151020052
االتصاالتالصناعي84.000كربالء المقدسةاعدادية الحسيـن ع الصناعية2002مرتضى كامل عبد هللا حسين4922722151020062
االتصاالتالصناعي82.250الكرخ االولىاعدادية العامرية المهنية2004جعفر الصادق علي وحيوح حسين4931022151140001
االتصاالتالصناعي81.875الرصافة االولىاعدادية القناة المهنية2004رضا فؤاد عبد الكاظم حميد4941322151190010
االتصاالتالصناعي81.750النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2001نرجس تحسين عباس خضير4952522152150017
االتصاالتالصناعي81.500الكرخ االولىاعدادية العامرية المهنية2004محمد تراث حفظي محمد امين4961022151140011
االتصاالتالصناعي80.125الكرخ االولىاعدادية التحرير المهنية2001حمزه ابراهيم حسن كرم الدين4971022151160008
االتصاالتالصناعي80.000الرصافة الثالثةاعدادية مدينة العلم الصناعية2001علي كريم جبر هادي4981522151010023
النسيجالصناعي80.500بابلاعدادية نبوخذنصر الصناعية2003مهدي عالء مهدي ناصر4992322181010034
النسيجالصناعي77.375بابلاعدادية نبوخذنصر الصناعية2004حسنين زاهر جبر طاهر5002322181010027
النسيجالصناعي77.375بابلاعدادية نبوخذنصر الصناعية2004محمد ابراهيم علي حسين5012322181010032
النسيجالصناعي75.375الكرخ الثالثةاعدادية موسى الكاظم ع الصناعية2004امير رسول محمد حسن5021222181010048
النسيجالصناعي73.375بابلاعدادية نبوخذنصر الصناعية2003حسين علي حسين نجم5032322181010029
النسيجالصناعي72.875الكرخ الثالثةاعدادية موسى الكاظم ع الصناعية2004مصطفى حامد شاكر حاتم5041222181010051
النسيجالصناعي70.750بابلاعدادية نبوخذنصر الصناعية2002حسين علي حسان جابر5052322181010028
النسيجالصناعي67.250الكرخ الثالثةاعدادية موسى الكاظم ع الصناعية2002سجاد نبيل عبد الزهره عبد األمير5061222181010050
النسيجالصناعي66.125بابلاعدادية نبوخذنصر الصناعية2000علي حاكم ناصر نصير5072322181010031
النسيجالصناعي65.750الكرخ الثالثةاعدادية موسى الكاظم ع الصناعية2003سجاد موفق سعودي حسن5081222181010049
الطباعةالصناعي78.500الرصافة االولىاعدادية االحرار الصناعية2004عبد الرحمن عادل عوني غضيب5091322231010003
الطباعةالصناعي75.000الرصافة االولىاعدادية االحرار الصناعية2003محمد باقر مصطفى محسن محمد5101322231010006
الطباعةالصناعي71.500الرصافة االولىاعدادية االحرار الصناعية2003محمد الصادق وسام نعيم حسين5111322231010005
الطباعةالصناعي70.750الرصافة االولىاعدادية االحرار الصناعية2000محمد فلحي حسن جبر5121322231010008
الطباعةالصناعي67.625الرصافة االولىاعدادية االحرار الصناعية2004احمد علي جالل عباس عبد علي5131322231010001
الطباعةالصناعي65.000الرصافة االولىاعدادية االحرار الصناعية2003أحمد حسين كاظم عباس5141321231010001
الطباعةالصناعي62.286الرصافة االولىاعدادية االحرار الصناعية2002زين العابدين برهان حسين محمد5151321231010012
الخزف والزجاجالصناعي84.625الكرخ الثانيةاعدادية الرافدين الصناعية2001مؤمل حسين عداي شرهان5161122241060023
الخزف والزجاجالصناعي82.750الكرخ الثانيةاعدادية الرافدين الصناعية2005مهدي ليث عبد المهدي عطا5171122241060026
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الخزف والزجاجالصناعي81.625الكرخ الثانيةاعدادية الرافدين الصناعية2003مصطفى حسين عداي شرهان5181122241060025
الخزف والزجاجالصناعي80.250الكرخ الثانيةاعدادية الرافدين الصناعية2004احمد ضياء حسين عمران5191122241060020
الخزف والزجاجالصناعي76.125الكرخ الثانيةاعدادية الرافدين الصناعية2004ياسين نعمان عادل عبد5201122241060027
الخزف والزجاجالصناعي66.429الكرخ الثانيةاعدادية الرافدين الصناعية2002حسين كاظم راقب عبد عون5211121241060004
الخزف والزجاجالصناعي65.714الكرخ الثانيةاعدادية الرافدين الصناعية2001فادي باسل فرج روفو5221122241060022
ميكاترونكس السياراتالصناعي92.000الرصافة االولىاعدادية القاهرة المهنية2004حيدر ليث عامر منصور5231322301180025
ميكاترونكس السياراتالصناعي89.500الكرخ الثانيةاعدادية الرسالة المحمدية الصناعية2004عمر ميثم عزيز رشيد5241122301050062
ميكاترونكس السياراتالصناعي88.625نينوىاعدادية الموصل المهنية2004أنس عمر اكرم محمود5251722301190041
ميكاترونكس السياراتالصناعي88.500الرصافة االولىاعدادية القاهرة المهنية2002يوسف فراس عبد الرحمن حميدي5261322301180039
ميكاترونكس السياراتالصناعي88.000الرصافة االولىاعدادية القاهرة المهنية2002حسين حيدر علي عزيز5271322301180023
ميكاترونكس السياراتالصناعي87.625الرصافة االولىاعدادية الشعب المهنية2004عبد هللا حسين مهدي صالح5281322301140044
ميكاترونكس السياراتالصناعي87.125الرصافة االولىاعدادية القاهرة المهنية2001عبد هللا حازم صالح ابراهيم5291322301180028
ميكاترونكس السياراتالصناعي86.625الرصافة االولىاعدادية القاهرة المهنية2005عبد هللا علي عباس سيد5301322301180031
ميكاترونكس السياراتالصناعي84.125الرصافة االولىاعدادية الشعب المهنية2004يوسف عامر حسين علي5311322301140049
ميكاترونكس السياراتالصناعي83.625نينوىاعدادية الموصل المهنية2003مصطفى عمر فاروق يونس5321722301190046

الصناعي89.625الرصافة الثانيةاعدادية الخوارزمي المهنية2002مصطفى اياد علي حسين5331422311160030
ميكاترونكس التكنولوجيا 

الصناعية

الصناعي79.500الرصافة الثانيةاعدادية الخوارزمي المهنية2004سجاد حازم مشحوت عباس5341422311160016
ميكاترونكس التكنولوجيا 

الصناعية

الصناعي77.875الرصافة الثانيةاعدادية الخوارزمي المهنية2004عبد هللا هيثم نعمه غيالن5351422311160021
ميكاترونكس التكنولوجيا 

الصناعية

الصناعي77.750الرصافة الثانيةاعدادية الخوارزمي المهنية2004مهدي نصير عبد القديم محمد5361422311160032
ميكاترونكس التكنولوجيا 

الصناعية

الصناعي77.625الرصافة الثانيةاعدادية الخوارزمي المهنية2004موسى عباس عبد عبيجي5371422311160033
ميكاترونكس التكنولوجيا 

الصناعية

الصناعي77.375الرصافة الثانيةاعدادية الخوارزمي المهنية2003حيدر محمد زاهد محمد5381422311160013
ميكاترونكس التكنولوجيا 

الصناعية

الصناعي76.625الرصافة الثانيةاعدادية الخوارزمي المهنية2001امير علي جاسم محمد5391422311160003
ميكاترونكس التكنولوجيا 

الصناعية

الصناعي76.250الرصافة الثانيةاعدادية الخوارزمي المهنية2004حيدر احمد جبار حسين5401422311160011
ميكاترونكس التكنولوجيا 

الصناعية

الصناعي75.750الرصافة الثانيةاعدادية الخوارزمي المهنية2004كرار حيدر هاشم عبوه5411422311160028
ميكاترونكس التكنولوجيا 

الصناعية

الصناعي75.250الرصافة الثانيةاعدادية الخوارزمي المهنية2002حيدر عباس دوله خليفه5421422311160012
ميكاترونكس التكنولوجيا 

الصناعية
االجهزة الطبيةالصناعي99.750الرصافة االولىاعدادية القناة المهنية2004علي كريم علي محمد5431322321190066
االجهزة الطبيةالصناعي99.750الديوانيةاعدادية الديوانية المهنية للبنات2004مريم حازم شعالن راضي5442422322130024
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االجهزة الطبيةالصناعي99.375كربالء المقدسةاعدادية العباس ع المهنية2005عبد العزيز عباس عبد العزيز حسن5452722321140034
االجهزة الطبيةالصناعي98.000الرصافة االولىاعدادية االعظمية المهنية2004حسن نادر لطيف مهدي5461322321100018

2004بتول عبد هللا عزيز عادم5472222322240003
اعدادية العالمة مصطفى جمال الدين 

المهنية للبنات
االجهزة الطبيةالصناعي97.875ذي قار

االجهزة الطبيةالصناعي97.750بابلاعدادية بابل المهنية للبنين2004عباس خالد عباس جواد5482322321120062
االجهزة الطبيةالصناعي97.625االنباراعدادية حديثه المهنية1999غنام حمد عبود محسن5491922321140103
االجهزة الطبيةالصناعي97.500الديوانيةاعدادية الحمزة المهنية المختلطة2005حسين ياسين عبد االمير عبد الحمزه5502422321120031
االجهزة الطبيةالصناعي97.500واسطاعدادية الصويرة المهنية المختلطة2004زهراء عقيل نزال ساجت5512622322130055
االجهزة الطبيةالصناعي97.125الديوانيةاعدادية الديوانية المهنية للبنات2004سالفه علي حسين حسن5522422322130016

2002بتول حسين مهدي عوده5532222322240002
اعدادية العالمة مصطفى جمال الدين 

المهنية للبنات
االجهزة الطبيةالصناعي97.000ذي قار

االجهزة الطبيةالصناعي97.000الديوانيةاعدادية الديوانية المهنية للبنات2003زهراء ياسين نعمه عبد هللا5542422322130014
االجهزة الطبيةالصناعي96.750الديوانيةاعدادية الشامية المهنية المختلطة2004هدير منير صاحب شاكر5552422322110028
االجهزة الطبيةالصناعي96.625االنباراعدادية الحرية المهنية1999مصطفى عبد السالم حماد علي5561922321130137
االجهزة الطبيةالصناعي96.250الكرخ الثانيةاعدادية الحسين ع الصناعية2004محمد زياد هاشم احمد5571122321080078
االجهزة الطبيةالصناعي96.250الرصافة االولىاعدادية االعظمية المهنية2004سجاد طارق حسن علوان5581322321100024
االجهزة الطبيةالصناعي96.125ذي قاراعدادية اور المهنية2004حسن عالوي ظهيري عناد5592222321170031
االجهزة الطبيةالصناعي95.750الرصافة الثالثةاعدادية مدينة العلم الصناعية2004محمد باقر فوزي شاتي عبيد5601522321010045
االجهزة الطبيةالصناعي95.750واسطاعدادية الفارس المهنية2005علي حيدر محمد عبد5612622321120112
االجهزة الطبيةالصناعي95.500ذي قاراعدادية الحوراء المهنية للبنات2003ديار حيدر ناصر حسين5622222322270006
االجهزة الطبيةالصناعي95.375واسطاعدادية الصويرة المهنية المختلطة2004مريم قاسم عبد مصيخ5632622322130070
االجهزة الطبيةالصناعي95.250واسطاعدادية الفارس المهنية2004محمد عمار وحيد فريح5642622321120134
االجهزة الطبيةالصناعي95.125الرصافة الثالثةاعدادية مدينة العلم الصناعية2005حسين عبد الرحيم عباس جحيلي5651522321010039
االجهزة الطبيةالصناعي95.125ديالىاعدادية ديالى المهنية المختلطة2004ايه محمد جدوع محمد5662122322240114
االجهزة الطبيةالصناعي95.000الديوانيةاعدادية الحمزة المهنية المختلطة2004أمير هاتف جبار حمزه5672422321120028
االجهزة الطبيةالصناعي95.000واسطاعدادية الحي المهنية المختلطة2004زين العابدين عادل عبد النبي سويف5682622321140022
االجهزة الطبيةالصناعي94.875االنباراعدادية التحرير المهنـية للبنات1999صفا سمير اسكندر محمد5691922322090036
االجهزة الطبيةالصناعي94.625صالح الديناعدادية بلد المهنية المختلطة1999فاطمه ساجد عبود عباس5701822322150033
االجهزة الطبيةالصناعي94.625ديالىاعدادية ديالى المهنية المختلطة2004ايه خالد عبد الرحيم جالل5712122322240113
االجهزة الطبيةالصناعي94.500الديوانيةاعدادية عفك المهنية2003محمد غسان نوري عبد الحسين5722422321100029
االجهزة الطبيةالصناعي94.500واسطاعدادية الصويرة المهنية المختلطة2002استبرق صالح عزيز غالي5732622322130039
االجهزة الطبيةالصناعي94.375الديوانيةاعدادية الديوانية المهنية للبنات2004االء فالح حسن حسن5742422322130002
االجهزة الطبيةالصناعي94.250الكرخ الثانيةاعدادية الحسين ع الصناعية2005سجاد باسم هادي جاسم5751122321080051
االجهزة الطبيةالصناعي94.250كركوكاعدادية الحويجة المهنية المختلطة2003خيرية محمد مجيد خلف5762022322210042
االجهزة الطبيةالصناعي94.250الديوانيةاعدادية الشامية المهنية المختلطة2004اسماء حسن عبد مسلم مطلب5772422322110017
االجهزة الطبيةالصناعي94.125النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2004عذراء رحمان مزبان حاتم5782522322150035
االجهزة الطبيةالصناعي94.125واسطاعدادية الفارس المهنية2004حسين يونس عيسى عويد5792622321120097
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2004زينب صدام عبد الحسن شنته5802222322240016
اعدادية العالمة مصطفى جمال الدين 

المهنية للبنات
االجهزة الطبيةالصناعي93.875ذي قار

االجهزة الطبيةالصناعي93.875ذي قاراعدادية الحوراء المهنية للبنات2004زهراء رحيم غانم رحيمه5812222322270009
االجهزة الطبيةالصناعي93.750بابلاعدادية بابل المهنية للبنين2004ليث أمجد فالح حبيب5822322321120075
االجهزة الطبيةالصناعي93.625الديوانيةاعدادية الشامية المهنية المختلطة2004االء علي سالم صجم5832422322110018
االجهزة الطبيةالصناعي93.625الديوانيةاعدادية الديوانية المهنية للبنات2004ايات عصام عبد عبادة5842422322130003
االجهزة الطبيةالصناعي93.500االنباراعدادية الرمادي المهنية للبنات2004ابرار ابراهيم صالح عبود5851922322160001
االجهزة الطبيةالصناعي93.500واسطاعدادية الفارس المهنية2004حيدر عيدان مطير حاجم5862622321120100
االجهزة الطبيةالصناعي93.375الكرخ االولىاعدادية المنصور الصناعية2004باقر احمد عباس سلمان5871022321010045
االجهزة الطبيةالصناعي93.375االنباراعدادية الرمادي المهنية للبنات2002زينب باسم محمد شهاب5881922322160021
االجهزة الطبيةالصناعي93.250الكرخ الثالثةاعدادية الحرية الصناعية الرائدة2004موسى خالد حاتم شكاصي5891222321020128
االجهزة الطبيةالصناعي93.125بابلاعدادية بابل المهنية للبنين2004حيدر أمير عبد الكاظم خليل5902322321120050
االجهزة الطبيةالصناعي93.125النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2004زهراء جاسم هاشم هاني5912522322150027

2004زهراء رياض عزيز عادم5922222322240012
اعدادية العالمة مصطفى جمال الدين 

المهنية للبنات
االجهزة الطبيةالصناعي93.000ذي قار

االجهزة الطبيةالصناعي93.000الديوانيةاعدادية عفك المهنية2005عبد الرحمن عبد الرضا رحم محيسن5932422321100026
االجهزة الطبيةالصناعي93.000النجف االشرفاعدادية الكوثر المهنية2005مصطفى حسن صاحب حسين5942522321130060
االجهزة الطبيةالصناعي92.875الرصافة االولىاعدادية االعظمية المهنية2004سجاد سالم مبارك محمد5951322321100023
االجهزة الطبيةالصناعي92.875نينوىاعدادية الجزيرة المهنية للبنين2001عثمان حسن يونس احمد5961722321170059
االجهزة الطبيةالصناعي92.875ذي قاراعدادية اور المهنية2002محمد علي عطيه زاجي5972222321170048
االجهزة الطبيةالصناعي92.625ديالىاعدادية ديالى المهنية المختلطة2004معاذ رافد ناظم جباره5982122321240105
االجهزة الطبيةالصناعي92.500الكرخ الثالثةاعدادية الحرية الصناعية الرائدة2004محمد بدر جبار دعبول5991222321020105
االجهزة الطبيةالصناعي92.500االنباراعدادية الصقالوية المهنية2004هشام محمد فرحان شاهر6001922321180090
االجهزة الطبيةالصناعي92.500الديوانيةاعدادية الديوانية المهنية للبنات2004اديان نزار ياسر علي6012422322130001
االجهزة الطبيةالصناعي92.500النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2003غدير توفيق علي عبد مسلم6022522322150037
االجهزة الطبيةالصناعي92.375الديوانيةاعدادية الديوانية المهنية للبنات2004صفا عبد الكريم نجم عبد الرضا6032422322130017
االجهزة الطبيةالصناعي92.250الكرخ الثانيةاعدادية الحسين ع الصناعية2004محمد نبيل مهدي عبد العزيز6041122321080082
االجهزة الطبيةالصناعي92.250الكرخ الثالثةاعدادية الحرية الصناعية الرائدة2003حسن حسين علي مطشر6051222321020053
االجهزة الطبيةالصناعي92.250االنباراعدادية عنه المهنية المختلطة2005هاجر حازم عزيز سعد6061922322110049
االجهزة الطبيةالصناعي92.250االنباراعدادية الحرية المهنية2004مريم ناصر صبري ابراهيم6071922322130223
االجهزة الطبيةالصناعي92.250ديالىاعدادية ديالى المهنية المختلطة2000سرى ضياء قيس فليح6082122322240127
االجهزة الطبيةالصناعي92.250الديوانيةاعدادية الحمزة المهنية المختلطة1999علي جبار حمزه عميش6092422321120034
االجهزة الطبيةالصناعي92.250الديوانيةاعدادية الديوانية المهنية للبنات2003جنات عبد علي جميل عبد هللا6102422322130007
االجهزة الطبيةالصناعي92.250المثنىاعدادية السماوة الصناعية2004كفايه نعمه هالل كرم6112922322010070
االجهزة الطبيةالصناعي92.125الديوانيةاعدادية الديوانية الصناعية2002عباس جبار كاظم عبد عون6122422321020042
االجهزة الطبيةالصناعي92.000االنباراعدادية الحرية المهنية2001طيبه نجم عبد هللا عبد6131922322130207
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2003زينب حسن زبيل حمود6142222322240015
اعدادية العالمة مصطفى جمال الدين 

المهنية للبنات
االجهزة الطبيةالصناعي92.000ذي قار

االجهزة الطبيةالصناعي92.000ذي قاراعدادية الحوراء المهنية للبنات2002تقى عبد الرحمن يوسف سلطان6152222322270004
االجهزة الطبيةالصناعي92.000واسطاعدادية الصويرة المهنية المختلطة2004زهراء محمد هالل جار هللا6162622322130057
االجهزة الطبيةالصناعي92.000واسطاعدادية الصويرة المهنية المختلطة2002نور حسين عيسى عمران6172622322130075
االجهزة الطبيةالصناعي91.875الكرخ الثانيةاعدادية الحسين ع الصناعية2004كسار ياسر ممدوح نعمان6181122321080071
االجهزة الطبيةالصناعي91.875الرصافة الثالثةاعدادية مدينة العلم الصناعية2004امير علي احمد خليفه6191522321010035
االجهزة الطبيةالصناعي91.875واسطاعدادية الفارس المهنية2004محمد علي نعيم حسن6202622321120133
االجهزة الطبيةالصناعي91.875كربالء المقدسةاعدادية العباس ع المهنية2003جعفر صادق جياد محيسن6212722321140025
االجهزة الطبيةالصناعي91.750الكرخ الثالثةاعدادية الحرية الصناعية الرائدة2004عباس علي محسن حسن6221222321020080
االجهزة الطبيةالصناعي91.750الديوانيةاعدادية عفك المهنية2004علي تحسين يوسف شدهان6232422321100027
االجهزة الطبيةالصناعي91.750الديوانيةاعدادية عفك المهنية2002حنان احمد جبير ظاهر6242422322100034
االجهزة الطبيةالصناعي91.625الكرخ االولىاعدادية المنصور الصناعية2004مرتضى حسن عودة لطيف6251022321010074
االجهزة الطبيةالصناعي91.625الرصافة االولىاعدادية القناة المهنية2002علي احمد ناصر حسين6261322321190058
االجهزة الطبيةالصناعي91.625الديوانيةاعدادية الشامية المهنية المختلطة2004تبارك حسين عبد الكاظم حسن6272422322110020
االجهزة الطبيةالصناعي91.625النجف االشرفاعدادية الكوثر المهنية2004علي جابر مزهر حميد6282522321130049
االجهزة الطبيةالصناعي91.500الكرخ االولىاعدادية المنصور الصناعية2004رضا ابراهيم باقي محمد6291022321010049
االجهزة الطبيةالصناعي91.375الكرخ االولىاعدادية المنصور الصناعية2003عباس حسين شناوة حسون6301022321010053
االجهزة الطبيةالصناعي91.375االنباراعدادية التحرير المهنـية للبنات2004عذراء عبد الناصر احمد جاسم6311922322090040
االجهزة الطبيةالصناعي91.250الرصافة االولىاعدادية القناة المهنية2005جعفر عادل جعفر رحيم6321322321190033
االجهزة الطبيةالصناعي91.250نينوىاعدادية ام الربيعين المهنية المختلطة2002زين العابدين قاسم محمد زكي عطا هللا6331722321110041
االجهزة الطبيةالصناعي91.250الديوانيةاعدادية الديوانية المهنية للبنات2003بنين ضياء هادي جواد6342422322130006
االجهزة الطبيةالصناعي91.250واسطاعدادية الفارس المهنية2004علي الرضا صباح مشكور جبر6352622321120109
االجهزة الطبيةالصناعي91.125ديالىاعدادية ديالى المهنية المختلطة2004مريم ابراهيم عزيز هندي6362122322240138
االجهزة الطبيةالصناعي91.125الديوانيةاعدادية عفك المهنية2004احمد علي كاظم عبد الحسن6372422321100020
االجهزة الطبيةالصناعي91.000االنباراعدادية الرمادي المهنية للبنات1999منى احمد عبد حسن6381922322160032
االجهزة الطبيةالصناعي91.000ذي قاراعدادية الحوراء المهنية للبنات2004شكران عبد االمير ثامر محسن6392222322270013
االجهزة الطبيةالصناعي90.875الديوانيةاعدادية الحمزة المهنية المختلطة2004مرام علي عبد عبود6402422322120047
االجهزة الطبيةالصناعي90.750الكرخ االولىاعدادية المنصور الصناعية2002عمر معد احمد جاسم6411022321010065
االجهزة الطبيةالصناعي90.750الكرخ الثانيةاعدادية الحسين ع الصناعية2003محمد محسن حيدر فؤاد حسن6421122321080081
االجهزة الطبيةالصناعي90.750االنباراعدادية الرمادي الصناعية1999محمد ارحيم هالل سلمان6431922321060102
االجهزة الطبيةالصناعي90.750بابلاعدادية بابل المهنية للبنين2002حسين علي حسين هندي6442322321120047
االجهزة الطبيةالصناعي90.750واسطاعدادية الفارس المهنية2004مؤمل حيدر سلطان ازيرج6452622321120122
االجهزة الطبيةالصناعي90.625الكرخ الثالثةاعدادية الحرية الصناعية الرائدة2004حسن علي عون جبر6461222321020056
االجهزة الطبيةالصناعي90.625بابلاعدادية المدحتية الصناعية2003محمد حسن راضي عطيه6472322321020111
االجهزة الطبيةالصناعي90.500صالح الديناعدادية بلد المهنية المختلطة2001فاطمه ساجد مكي جبوري6481822322150034
االجهزة الطبيةالصناعي90.500االنباراعدادية القائم الصناعية2001عبد هللا نعمه محمد عبيد6491922321080053
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االجهزة الطبيةالصناعي90.500االنباراعدادية عنه المهنية المختلطة2002رنده عامر عبد اللطيف محمد6501922322110042
االجهزة الطبيةالصناعي90.375ديالىاعدادية خانقين المهنية المختلطة2004علي مشتاق سعدون جاسم6512122321110055
االجهزة الطبيةالصناعي90.250االنباراعدادية حديثه المهنية2002ابو بكر مقداد علي هويدي6521922321140069
االجهزة الطبيةالصناعي90.250كركوكاعدادية الحويجة المهنية المختلطة2001اسراء حمد حسن سلطان6532022322210037
االجهزة الطبيةالصناعي90.125نينوىاعدادية ام الربيعين المهنية المختلطة2004عمر شوقي ابراهيم محمد شوقي6541722321110047
االجهزة الطبيةالصناعي90.125واسطاعدادية الصويرة المهنية المختلطة2004كاظم جواد كاظم جابر6552622321130029
االجهزة الطبيةالصناعي90.000الديوانيةاعدادية الديوانية المهنية للبنات2002فاطمه تكليف حسين حسن6562422322130021
االجهزة الطبيةالصناعي89.875الرصافة االولىاعدادية االعظمية المهنية2004جواد حسين محمد موسى جعفر6571322321100017
االجهزة الطبيةالصناعي89.875كركوكاعدادية الحويجة المهنية المختلطة2005ايالف سيروان محمد رحيم6582022322210040
االجهزة الطبيةالصناعي89.750الرصافة الثانيةاعدادية الزعفرانية الصناعية2004رضا احمد حسن سلمان6591422321020054
االجهزة الطبيةالصناعي89.750كركوكاعدادية الحويجة المهنية المختلطة2000ميسم عامر خلف ابراهيم6602022322210058
االجهزة الطبيةالصناعي89.625الكرخ الثالثةاعدادية الحرية الصناعية الرائدة2000حسين حيدر حميد عزيز6611222321020059
االجهزة الطبيةالصناعي89.625الكرخ الثالثةاعدادية الحرية الصناعية الرائدة2004مجتبى فاضل علك خضير6621222321020101
االجهزة الطبيةالصناعي89.625االنباراعدادية التحرير المهنـية للبنات1999عذراء عزام محمد داموك6631922322090041
االجهزة الطبيةالصناعي89.625ديالىاعدادية ديالى المهنية المختلطة2003صفا حمزه عبود محمود6642122322240131
االجهزة الطبيةالصناعي89.500الكرخ االولىاعدادية المنصور الصناعية2002سجاد عادل مزهر منشد6651022321010050
االجهزة الطبيةالصناعي89.500البصرةاعدادية الرافدين المهنية2004عبد هللا منجد عبد علي محمد6661622321110083
االجهزة الطبيةالصناعي89.500كربالء المقدسةاعدادية العباس ع المهنية2002يحيى محمد مهدي محمد علي عبد الكريم6672722321140058
االجهزة الطبيةالصناعي89.375صالح الديناعدادية الدجيل الصناعية المختلطة2004غدير احمد جاسم حميد6681822322070044
االجهزة الطبيةالصناعي89.375االنباراعدادية الرمادي المهنية للبنات2002امل شمس الدين احمد حميد6691922322160005
االجهزة الطبيةالصناعي89.375بابلاعدادية بابل المهنية للبنين2004ابراهيم حمزة مجبل كريم6702322321120034
االجهزة الطبيةالصناعي89.250كركوكاعدادية الحويجة المهنية المختلطة2001فاطمة نادر ناصر بندر6712022322210055
االجهزة الطبيةالصناعي89.250الديوانيةاعدادية الديوانية المهنية للبنات2003زينب نصير محمد مشهول6722422322130015
االجهزة الطبيةالصناعي89.250واسطاعدادية الصويرة المهنية المختلطة2002زهراء عبد الرحمن نجم روضان6732622322130054
االجهزة الطبيةالصناعي89.125الكرخ الثانيةاعدادية الحسين ع الصناعية2002عالء وائل خضير عباس6741122321080063
االجهزة الطبيةالصناعي89.125البصرةاعدادية الرافدين المهنية2003منتظر خالد عبد الزهره عطيه6751622321110090
االجهزة الطبيةالصناعي89.125صالح الديناعدادية الدجيل الصناعية المختلطة2004نور باهظ عبد الحسن مالك6761822322070050
االجهزة الطبيةالصناعي89.125كركوكاعدادية كوبري المهنية المختلطة2004سارة سيزر محي الدين سكران6772022322180013
االجهزة الطبيةالصناعي89.125النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2002تبارك محمد سلطان هاشم6782522322150022
االجهزة الطبيةالصناعي89.000الرصافة االولىاعدادية االعظمية المهنية2003محمد علي عبد الكريم حسون مهدي6791322321100041
االجهزة الطبيةالصناعي89.000ديالىاعدادية ديالى المهنية المختلطة2002نبا عبد الحافظ محمود حزام6802122322240142
االجهزة الطبيةالصناعي89.000ذي قاراعدادية اور المهنية2001خالد غالب تركي حامد6812222321170037
االجهزة الطبيةالصناعي89.000واسطاعدادية الصويرة المهنية المختلطة2001حوراء حمود حسن عبد الرضا6822622322130046
االجهزة الطبيةالصناعي89.000المثنىاعدادية السماوة الصناعية2003مقتدى حسين موسى كاظم6832922321010058
االجهزة الطبيةالصناعي88.875الرصافة الثانيةاعدادية الزعفرانية الصناعية2004حسن باسم كاظم مهدي6841422321020047
االجهزة الطبيةالصناعي88.875صالح الديناعدادية الدجيل الصناعية المختلطة2004رجاء اركان اسماعيل علوان6851822322070036
االجهزة الطبيةالصناعي88.875االنباراعدادية الصقالوية المهنية2002يوسف خضير عباس حسين6861922321180093
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التخصصالفرعالمعدلالمديريةالمدرسةالمواليداالسمالرقم االمتحانيت
االجهزة الطبيةالصناعي88.875بابلاعدادية بابل المهنية للبنين2003مصطفى محسن حمزه داغر6872322321120090
االجهزة الطبيةالصناعي88.875النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2002بنين ريسان ناجي جابر6882522322150020
االجهزة الطبيةالصناعي88.750نينوىاعدادية ام الربيعين المهنية المختلطة2003سارة عمر محمد صالح ذنون6891722322110057
االجهزة الطبيةالصناعي88.750صالح الديناعدادية الدجيل الصناعية المختلطة2004عائشه جاسم هادي عزيز6901822322070043
االجهزة الطبيةالصناعي88.750صالح الديناعدادية الضلوعية المهنية المختلطة2002هوازن محمد مهدي صالح6911822322130057
االجهزة الطبيةالصناعي88.750االنباراعدادية الحرية المهنية2003محمد نواف عبيد ساير6921922321130127
االجهزة الطبيةالصناعي88.750ديالىاعدادية ديالى المهنية المختلطة2004حسين ارشد ابراهيم خليل6932122321240080
االجهزة الطبيةالصناعي88.750ذي قاراعدادية قلعة سكر المهنية للبنبن2003مسلم جمال خلف مزيعل6942222321140039
االجهزة الطبيةالصناعي88.750ذي قاراعدادية الوركـاء المهنية2004جعفر امين محمد عبد6952222321280064
االجهزة الطبيةالصناعي88.625ديالىاعدادية خانقين المهنية المختلطة2003يونس وسام سامي سلمان6962122321110063
االجهزة الطبيةالصناعي88.625ديالىاعدادية ديالى المهنية المختلطة2003فاضل جاسم فاضل عباس6972122321240090
االجهزة الطبيةالصناعي88.625الديوانيةاعدادية عفك المهنية2001يونس عباس ميزر هادي6982422321100032
االجهزة الطبيةالصناعي88.625النجف االشرفاعدادية الكوثر المهنية2003ابراهيم عالء عبد علوان6992522321130039
االجهزة الطبيةالصناعي88.500الرصافة االولىاعدادية القناة المهنية2005احمد غزوان كاظم مناتي7001322321190026
االجهزة الطبيةالصناعي88.500الرصافة االولىاعدادية القناة المهنية2004امير جاسم محمد علي7011322321190031
االجهزة الطبيةالصناعي88.500صالح الديناعدادية الدجيل الصناعية المختلطة1999فاطمه صالح حسين مجيد7021822322070045
االجهزة الطبيةالصناعي88.500الديوانيةاعدادية الشامية المهنية المختلطة2004غفران عماد خيري كريم7032422322110024
االجهزة الطبيةالصناعي88.375الكرخ االولىاعدادية المنصور الصناعية2004يوسف حيدر جعفر مجيد7041022321010079
االجهزة الطبيةالصناعي88.375صالح الديناعدادية بلد المهنية المختلطة2003ايمان كاظم كريم ابراهيم7051822322150026
االجهزة الطبيةالصناعي88.375واسطاعدادية الصويرة المهنية المختلطة2004فاطمه ياسين كميل ماجد7062622322130068
االجهزة الطبيةالصناعي88.250الرصافة الثانيةاعدادية االبداع المهنية2002عيسى مؤيد عبد الزهرة عوض7071422321250021
االجهزة الطبيةالصناعي88.250صالح الديناعدادية بلد المهنية المختلطة2004اسراء معين علوش حسن7081822322150025
االجهزة الطبيةالصناعي88.250االنباراعدادية الصقالوية المهنية2002هاجر عبد القادر ابراهيم صالح7091922322180126
االجهزة الطبيةالصناعي88.250واسطاعدادية الفارس المهنية2001حسين شريف جواد حسين7102622321120094
االجهزة الطبيةالصناعي88.125االنباراعدادية حديثه المهنية1999ايوب مهدي محمد عشوي7111922321140076
االجهزة الطبيةالصناعي88.000الكرخ الثالثةاعدادية الحرية الصناعية الرائدة2004احمد سمير احمد باصي7121222321020044
االجهزة الطبيةالصناعي88.000االنباراعدادية الحرية المهنية2003رؤى خليل اسماعيل حسين7131922322130174
االجهزة الطبيةالصناعي88.000ديالىاعدادية ديالى المهنية المختلطة2004علي عدنان محمود اسماعيل7142122321240089
االجهزة الطبيةالصناعي88.000ذي قاراعدادية سوق الشيوخ المهنية2003علي راضي عبد هللا ناصر7152222321150037
االجهزة الطبيةالصناعي87.875الكرخ االولىاعدادية المنصور الصناعية2004جعفر باسم محمد عبد7161022321010046
االجهزة الطبيةالصناعي87.875الكرخ الثالثةاعدادية الحرية الصناعية الرائدة2004حسين عباس برزو كريم7171222321020061
االجهزة الطبيةالصناعي87.875االنباراعدادية الرمادي الصناعية2002علي حسين علي علوان7181922321060097
االجهزة الطبيةالصناعي87.875ديالىاعدادية ديالى المهنية المختلطة2005محمد هيثم رحيم حسوني7192122321240097
االجهزة الطبيةالصناعي87.875المثنىاعدادية السماوة الصناعية2004عباس حيدر عباس جهادي7202922321010046
االجهزة الطبيةالصناعي87.750االنباراعدادية الحرية المهنية2004امنه قيس كاظم داود7211922322130156
االجهزة الطبيةالصناعي87.750ديالىاعدادية ديالى المهنية المختلطة2004مهيمن جبار عبد هللا ذياب7222122321240107
االجهزة الطبيةالصناعي87.750الديوانيةاعدادية الديوانية المهنية للبنات2004رقيه احمد سعيد مهدي7232422322130010
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التخصصالفرعالمعدلالمديريةالمدرسةالمواليداالسمالرقم االمتحانيت
االجهزة الطبيةالصناعي87.625الرصافة االولىاعدادية االعظمية المهنية2003حسين علي عبد لفته7241322321100021
االجهزة الطبيةالصناعي87.625الديوانيةاعدادية الحمزة المهنية المختلطة2004تبارك سايل محمد عبد7252422322120043
االجهزة الطبيةالصناعي87.625الديوانيةاعدادية الديوانية المهنية للبنات2003ايثار عالء جواد يوسف7262422322130004
االجهزة الطبيةالصناعي87.625واسطاعدادية الصويرة المهنية المختلطة2003نور كريم جواد محمد7272622322130076
االجهزة الطبيةالصناعي87.500االنباراعدادية الحرية المهنية2003احمد خميس جاسم ذياب7281922321130039
االجهزة الطبيةالصناعي87.500ذي قاراعدادية سوق الشيوخ المهنية1999سعيد صباح موتان نافع7292222321150030
االجهزة الطبيةالصناعي87.375البصرةاعدادية الرافدين المهنية2004عبد الرحمن عبد الكريم رمضان يونس7301622321110080
االجهزة الطبيةالصناعي87.375االنباراعدادية حديثه المهنية2004يوسف صباح عفات عبد7311922321140126

2002زينب محمد حبيب روضان7322222322240019
اعدادية العالمة مصطفى جمال الدين 

المهنية للبنات
االجهزة الطبيةالصناعي87.375ذي قار

االجهزة الطبيةالصناعي87.375بابلاعدادية بابل المهنية للبنين2003محمد رأفت محمد حسن7332322321120081
االجهزة الطبيةالصناعي87.250الكرخ الثالثةاعدادية الحرية الصناعية الرائدة2003زياد ساهي حمد ابراهيم7341222321020068
االجهزة الطبيةالصناعي87.250االنباراعدادية الحرية المهنية2004سدن محمد فاضل عبد الرحمن7351922322130193
االجهزة الطبيةالصناعي87.250النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2004سارة مؤيد عبد السادة عيسى7362522322150032
االجهزة الطبيةالصناعي87.125ذي قاراعدادية سوق الشيوخ المهنية2004صادق طالب عزيز مبارك7372222321150031
االجهزة الطبيةالصناعي87.000الكرخ الثالثةاعدادية الحرية الصناعية الرائدة2004ابراهيم غازي صالح سلمان7381222321020040
االجهزة الطبيةالصناعي87.000االنباراعدادية الرمادي الصناعية2004محمد عارف عودة مجبل7391922321060104
االجهزة الطبيةالصناعي87.000االنباراعدادية الحرية المهنية2004انور خالد جميل فرحان7401922321130052
االجهزة الطبيةالصناعي87.000ذي قاراعدادية الغد المشرق المهنية للبنات2003زهراء فرج عويد عتوي7412222322250010
االجهزة الطبيةالصناعي87.000الديوانيةاعدادية الحمزة المهنية المختلطة2001بنين يوسف جبار حسين7422422322120042
االجهزة الطبيةالصناعي87.000الديوانيةاعدادية الديوانية المهنية للبنات2003حنان عبد المجيد كاظم جاسم7432422322130008
االجهزة الطبيةالصناعي87.000الديوانيةاعدادية الديوانية المهنية للبنات2004روان مازن عبد الحسين سلمان7442422322130011
االجهزة الطبيةالصناعي87.000النجف االشرفاعدادية المناذرة المهنية2003ضحى محمد كزار علوان7452522322110052
االجهزة الطبيةالصناعي86.875صالح الديناعدادية الضلوعية المهنية المختلطة2004ريمه عمار زبن مهدي7461822322130048
االجهزة الطبيةالصناعي86.875صالح الديناعدادية بلد المهنية المختلطة2004نور الهدى هيثم كاظم جواد7471822322150039
االجهزة الطبيةالصناعي86.875االنباراعدادية الحرية المهنية2003اسماء كامل فرحان حمادي7481922322130152

2001رواء محسن كطامي جاسم7492222322240010
اعدادية العالمة مصطفى جمال الدين 

المهنية للبنات
االجهزة الطبيةالصناعي86.875ذي قار

االجهزة الطبيةالصناعي86.875النجف االشرفاعدادية الكوثر المهنية2002امير حيدر عليوي عبد7502522321130041
االجهزة الطبيةالصناعي86.875النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2003زهراء محمد حمزة صالح7512522322150030
االجهزة الطبيةالصناعي86.750صالح الديناعدادية الضلوعية المهنية المختلطة2003رفقه علي محمد حسين7521822322130046
االجهزة الطبيةالصناعي86.750االنباراعدادية الحرية المهنية1999دموع عبد عبد الجبار احمد7531922322130171
االجهزة الطبيةالصناعي86.750االنباراعدادية الحرية المهنية2005رفل ياسر ابراهيم حمزه7541922322130179
االجهزة الطبيةالصناعي86.750االنباراعدادية الحرية المهنية2003ريم قيس عبد هالل7551922322130184
االجهزة الطبيةالصناعي86.750النجف االشرفاعدادية المناذرة المهنية2000هدى حمزة عبيس حمادي7562522322110060
االجهزة الطبيةالصناعي86.625الكرخ الثانيةاعدادية الحسين ع الصناعية2004الحسين علي حمزة حسن7571122321080038
االجهزة الطبيةالصناعي86.625الكرخ الثالثةاعدادية الحرية الصناعية الرائدة2004موسى صفاء كريم مهدي7581222321020129
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التخصصالفرعالمعدلالمديريةالمدرسةالمواليداالسمالرقم االمتحانيت
االجهزة الطبيةالصناعي86.625البصرةاعدادية الرافدين المهنية2004مرتضى مازن شويح شمخي7591622321110086
االجهزة الطبيةالصناعي86.625ذي قاراعدادية سومـر المهنية2004مهيمن غافر عبد الهادي عبد علي7602222321290038
االجهزة الطبيةالصناعي86.625الديوانيةاعدادية الشامية المهنية المختلطة2003علي عباس حسن رهيف7612422321110016
االجهزة الطبيةالصناعي86.625واسطاعدادية الفارس المهنية2004علي حسين خريج محيسن7622622321120111
االجهزة الطبيةالصناعي86.625واسطاعدادية الصويرة المهنية المختلطة2002عمر علي كاظم جابر7632622321130028
االجهزة الطبيةالصناعي86.500بابلاعدادية بابل المهنية للبنين2004زيد حميد عبد االمير ظاهر7642322321120056
االجهزة الطبيةالصناعي86.500النجف االشرفاعدادية المناذرة المهنية2000فاطمة ناظم ياسين علوان7652522322110055
االجهزة الطبيةالصناعي86.375الكرخ الثالثةاعدادية الحرية الصناعية الرائدة2002طارق منير حسن قاسم7661222321020079
االجهزة الطبيةالصناعي86.375ذي قاراعدادية الغد المشرق المهنية للبنات2003رنا مدحت محمود رجب7672222322250007
االجهزة الطبيةالصناعي86.250الكرخ الثانيةاعدادية الحسين ع الصناعية2002زياد ليث عبد الرحمن اسماعيل7681122321080049
االجهزة الطبيةالصناعي86.250الرصافة االولىاعدادية االعظمية المهنية2004علي اسعد جاسم محمد7691322321100033
االجهزة الطبيةالصناعي86.250نينوىاعدادية ام الربيعين المهنية المختلطة2002علي طالب ابراهيم خضر7701722321110044
االجهزة الطبيةالصناعي86.250االنباراعدادية الحرية المهنية2003تبارك شامل شكر محمود7711922322130166
االجهزة الطبيةالصناعي86.250ديالىاعدادية بني سعد المهنية2004خطاب عمر عبد العزيز محمود7722122321220017
االجهزة الطبيةالصناعي86.125الكرخ االولىاعدادية المنصور الصناعية2002فيصل حيدر فيصل شكير7731022321010066
االجهزة الطبيةالصناعي86.125النجف االشرفاعدادية المناذرة المهنية2003نور الهدى حيدر عناد كريم7742522322110058
االجهزة الطبيةالصناعي86.125واسطاعدادية الصويرة المهنية المختلطة2004مصطفى علي عبد المهدي هادي7752622321130035
االجهزة الطبيةالصناعي86.000الكرخ الثانيةاعدادية الحسين ع الصناعية2004علي حيدر لطيف سويف7761122321080065
االجهزة الطبيةالصناعي86.000الرصافة االولىاعدادية االعظمية المهنية2004عبد هللا مصطفى سليمان داود7771322321100031
االجهزة الطبيةالصناعي86.000الرصافة االولىاعدادية القناة المهنية2004علي محمد عبد العزيز جاسم7781322321190068
االجهزة الطبيةالصناعي86.000ذي قاراعدادية اور المهنية2002حسين توفيق جالب لفته7792222321170033
االجهزة الطبيةالصناعي85.875نينوىاعدادية الجزيرة المهنية للبنين2001مصطفى احمد عبد حسن7801722321170073
االجهزة الطبيةالصناعي85.875ديالىاعدادية ديالى المهنية المختلطة2002كريم خليفه محمد راشد7812122321240092
االجهزة الطبيةالصناعي85.750الرصافة الثانيةاعدادية الزعفرانية الصناعية2004امير باسم محمد عبد الهادي7821422321020041
االجهزة الطبيةالصناعي85.750الرصافة الثانيةاعدادية الزعفرانية الصناعية2004علي السجاد جواد كاظم حسن7831422321020065
االجهزة الطبيةالصناعي85.750صالح الديناعدادية الضلوعية المهنية المختلطة2004رنين معروف نجم عبد هللا7841822322130047
االجهزة الطبيةالصناعي85.750ديالىاعدادية ديالى المهنية المختلطة2004سامي وسام نهاد عبد اللطيف7852122321240082
االجهزة الطبيةالصناعي85.750الديوانيةاعدادية الديوانية المهنية للبنات2004كوثر حمادي حسون عبد هللا7862422322130022
االجهزة الطبيةالصناعي85.750النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2001افاق ياسر عبد زيد كاظم7872522322150019
صيانة المصاعد الكهربائيةالصناعي89.750الكرخ االولىاعدادية الرازي المهنية2004حسين علي صباح نوري7881022331150030
صيانة المصاعد الكهربائيةالصناعي88.875ديالىاعدادية حطين المهنية المختلطة2004عبد المهيمن محمد جاسم عبد الهادي7892122331210066
صيانة المصاعد الكهربائيةالصناعي88.625بابلاعدادية نبوخذنصر الصناعية2003زيد جواد عبد الحسين عباس7902322331010041
صيانة المصاعد الكهربائيةالصناعي87.625الكرخ االولىاعدادية الرازي المهنية2002عبد السالم مدحت ضاري ظاهر7911022331150034
صيانة المصاعد الكهربائيةالصناعي87.125الكرخ الثانيةاعدادية الرسالة المحمدية الصناعية2004مقتدى همام مالك علي7921122331050086
صيانة المصاعد الكهربائيةالصناعي86.250الكرخ الثانيةاعدادية الرسالة المحمدية الصناعية2003انس حيدر صالح محمد7931122331050071
صيانة المصاعد الكهربائيةالصناعي85.250كربالء المقدسةاعدادية الحسيـن ع الصناعية2003حيدر ميثم محمد راضي7942722331020070
صيانة المصاعد الكهربائيةالصناعي84.000ديالىاعدادية حطين المهنية المختلطة2003احمد رعد عبد الرحمن علوان7952122331210058
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صيانة المصاعد الكهربائيةالصناعي83.875الكرخ الثانيةاعدادية الرسالة المحمدية الصناعية2002سامر اسامه جاسم احمد7961122331050078
صيانة المصاعد الكهربائيةالصناعي83.750ديالىاعدادية حطين المهنية المختلطة2004حسين باسم نجم عبد7972122331210062
صيانة المصاعد الكهربائيةالصناعي82.625الكرخ االولىاعدادية الرازي المهنية2004قاسم زهير عالء الدين فهمي7981022331150039
صيانة المصاعد الكهربائيةالصناعي82.625بابلاعدادية نبوخذنصر الصناعية2003محمد الباقر صفاء عامر عزيز7992322331010046
معالجة المياه وشبكاتهالصناعي86.500ديالىاعدادية الخالص المهنية2000محمد عبد العزيز حميد عزيز8002122341170058
معالجة المياه وشبكاتهالصناعي83.125ديالىاعدادية الخالص المهنية2003عباس خالد فاضل فرحان8012122341170057
معالجة المياه وشبكاتهالصناعي82.875الرصافة االولىاعدادية سعد بن ابي وقاص المهنية2003احمد حميد سعيد روضان8021322341210027
معالجة المياه وشبكاتهالصناعي78.875ديالىاعدادية الخالص المهنية2004محمود نعمان محمود صالح8032122341170059
معالجة المياه وشبكاتهالصناعي78.250الرصافة االولىاعدادية سعد بن ابي وقاص المهنية2002سجاد ثائر كاظم سعيد8041322341210033
معالجة المياه وشبكاتهالصناعي77.500الرصافة االولىاعدادية سعد بن ابي وقاص المهنية2001صادق محمد لفته عبد8051322341210035
معالجة المياه وشبكاتهالصناعي76.625الرصافة االولىاعدادية سعد بن ابي وقاص المهنية2004علي هيثم عبد هللا سعيد8061322341210039
معالجة المياه وشبكاتهالصناعي76.625المثنىاعدادية الخضر الصناعية2002جليل حمد عويد محل8072922341030048
معالجة المياه وشبكاتهالصناعي76.375المثنىاعدادية الخضر الصناعية2004حيدر نجاح عبد الخضر حسين8082922341030050
معالجة المياه وشبكاتهالصناعي75.500الرصافة االولىاعدادية سعد بن ابي وقاص المهنية2000كرار رعد علي طاهر8091322341210041
معالجة المياه وشبكاتهالصناعي75.125الرصافة االولىاعدادية سعد بن ابي وقاص المهنية2003سجاد كاظم عبد خالطي8101322341210034
توليد الطاقة الكهربائية ونقلهاالصناعي88.125كركوكاعدادية دبس الصناعية2003عبد الرحمن نزار علي عرب8112022351020004
توليد الطاقة الكهربائية ونقلهاالصناعي87.625واسطاعدادية واسط الصناعية2004سجاد اكرم رسول عبد هللا8122622351010089
توليد الطاقة الكهربائية ونقلهاالصناعي85.375الرصافة الثانيةاعدادية المشتل الصناعية2004محمد صادق عامر غني وهيب8131422351010054
توليد الطاقة الكهربائية ونقلهاالصناعي84.000واسطاعدادية العزيزية المهنية2004عباس حامد فليح علوان8142622351160024
توليد الطاقة الكهربائية ونقلهاالصناعي83.875البصرةاعدادية شهداء االنتفاضة الصناعية2004احمد طالب فالح مهدي8151622351010036
توليد الطاقة الكهربائية ونقلهاالصناعي83.250البصرةاعدادية شهداء االنتفاضة الصناعية2004محمد جبار عبد القادر ابراهيم8161622351010049
توليد الطاقة الكهربائية ونقلهاالصناعي82.500البصرةاعدادية شهداء االنتفاضة الصناعية2002محمد قصي صالح عبيد8171622351010051
توليد الطاقة الكهربائية ونقلهاالصناعي82.500واسطاعدادية العزيزية المهنية2001سعد محمد عريبي صالح8182622351160023
توليد الطاقة الكهربائية ونقلهاالصناعي81.250البصرةاعدادية شهداء االنتفاضة الصناعية2002مرتضى محمد حسين شجر8191622351010056
توليد الطاقة الكهربائية ونقلهاالصناعي81.000البصرةاعدادية شهداء االنتفاضة الصناعية2004رضا صالح كاظم فرج8201622351010042
توليد الطاقة الكهربائية ونقلهاالصناعي80.250البصرةاعدادية شهداء االنتفاضة الصناعية2004محمد قصي عبد الباري مشهد8211622351010052
تكنولوجيا االعالمالصناعي90.000كربالء المقدسةاعدادية التحرير الصناعية2002عبد هللا حسين كريم علي8222722361030100
تكنولوجيا االعالمالصناعي88.250كربالء المقدسةاعدادية التحرير الصناعية2002سيف الدين علي فاضل حسون8232722361030098
تكنولوجيا االعالمالصناعي86.625الكرخ االولىاعدادية المنصور الصناعية2002كاظم عماد كاظم جاسم8241022361010101
تكنولوجيا االعالمالصناعي85.625الكرخ االولىاعدادية المنصور الصناعية2001علي فراس سعيد خميس8251022361010094
تكنولوجيا االعالمالصناعي84.375الكرخ االولىاعدادية المنصور الصناعية1999غيث عدنان علي فرج8261022361010098
تكنولوجيا االعالمالصناعي82.000ذي قاراعدادية الحوراء المهنية للبنات2002مريم ثجيل عطيه جبير8272222362270032
تكنولوجيا االعالمالصناعي81.625كربالء المقدسةاعدادية التحرير الصناعية2004حسين علي شاكر شياع8282722361030089
تكنولوجيا االعالمالصناعي81.625كربالء المقدسةاعدادية التحرير الصناعية2001حيدر حسين ميران عذاب8292722361030092
تكنولوجيا االعالمالصناعي81.000الكرخ االولىاعدادية المنصور الصناعية2000حسن اسعد علي حسين8301022361010085
تكنولوجيا االعالمالصناعي80.500الكرخ االولىاعدادية المنصور الصناعية2001مصطفى حسن علي جعفر8311022361010113
تكنولوجيا االعالمالصناعي80.125الكرخ االولىاعدادية المنصور الصناعية2002احمد فارس حمودي جاسم8321022361010081
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تكنولوجيا االعالمالصناعي80.125كربالء المقدسةاعدادية التحرير الصناعية2002سجاد عبد الرزاق ردام صالح8332722361030097
تكرير النفط ومعالجة الغازالصناعي96.875الكرخ االولىاعدادية المأمون المهنية الرائدة2004عقيل حسين طالب محمد حسين8341022371120046
تكرير النفط ومعالجة الغازالصناعي93.875واسطاعدادية الكوت المهنية2004حسين هادي عباس مطلك8352622371110047
تكرير النفط ومعالجة الغازالصناعي92.875ذي قاراعدادية الناصرية المهنية للبنين2004مصطفى عبد هللا عجيد حريجه8362222371130067
تكرير النفط ومعالجة الغازالصناعي92.250واسطاعدادية الكوت المهنية2004مرتضى فائز جواد محمد8372622371110085
تكرير النفط ومعالجة الغازالصناعي92.125الكرخ االولىاعدادية المأمون المهنية الرائدة2004طه انس طه عطيه8381022371120037
تكرير النفط ومعالجة الغازالصناعي91.500ذي قاراعدادية الناصرية المهنية للبنين2003محمد عبد الرضا كنان علوان8392222371130059
تكرير النفط ومعالجة الغازالصناعي90.500ذي قاراعدادية الناصرية المهنية للبنين2004كرار ثائر عبد الزهره عبد علي8402222371130045
تكرير النفط ومعالجة الغازالصناعي90.500واسطاعدادية الكوت المهنية2004علي عماد محمد علي محمد8412622371110073
تكرير النفط ومعالجة الغازالصناعي89.750ذي قاراعدادية الناصرية المهنية للبنين2004حسين امير ستار جبار8422222371130016
تكرير النفط ومعالجة الغازالصناعي89.250الكرخ االولىاعدادية المأمون المهنية الرائدة2003حذيفة ضمير ندمان خلف8431022371120027
تكرير النفط ومعالجة الغازالصناعي89.250ذي قاراعدادية الناصرية المهنية للبنين2004رضا حميد شراد عادم8442222371130028
تكرير النفط ومعالجة الغازالصناعي89.125واسطاعدادية الكوت المهنية2005حسن غالي عبد الحسن كاظم8452622371110041
تكرير النفط ومعالجة الغازالصناعي88.250الكرخ االولىاعدادية المأمون المهنية الرائدة1999مصطفى عوده ابراهيم جوير8461022371120059
تكرير النفط ومعالجة الغازالصناعي88.250ذي قاراعدادية الناصرية المهنية للبنين2005محمد احمد نعيم عباس8472222371130053
تكرير النفط ومعالجة الغازالصناعي88.125واسطاعدادية الكوت المهنية2001عبد هللا هيثم كمر شهاب8482622371110060
تكرير النفط ومعالجة الغازالصناعي88.000ذي قاراعدادية الناصرية المهنية للبنين2002محمد حسن راشد عيد نون8492222371130057
تكرير النفط ومعالجة الغازالصناعي87.875ذي قاراعدادية الناصرية المهنية للبنين2004حسن حيدر حسين حسن8502222371130012
تكرير النفط ومعالجة الغازالصناعي87.625الكرخ االولىاعدادية المأمون المهنية الرائدة2003محمد حارث عمران موسى8511022371120051
تكرير النفط ومعالجة الغازالصناعي87.250واسطاعدادية الكوت المهنية2003ذو الفقار عدنان عطا جبر8522622371110049
تكرير النفط ومعالجة الغازالصناعي87.125ذي قاراعدادية الناصرية المهنية للبنين2004مجتبى ثائر علي صالح8532222371130051
الرسم الهندسيالصناعي95.500كربالء المقدسةاعدادية العباس ع المهنية2005حسين عالء شنان جفط8542722501140066
الرسم الهندسيالصناعي89.125كربالء المقدسةاعدادية العباس ع المهنية2004محمد علي مهند نجم عبيد8552722501140079
الرسم الهندسيالصناعي87.125كربالء المقدسةاعدادية العباس ع المهنية2004محمد عالء الدين عطيه مهدي8562722501140078
الرسم الهندسيالصناعي85.625كربالء المقدسةاعدادية العباس ع المهنية2003حسين محمد حديد جراد8572722501140068
الرسم الهندسيالصناعي83.625كربالء المقدسةاعدادية العباس ع المهنية2003حسن حسام ياسين خضير8582722501140063
الرسم الهندسيالصناعي83.125كربالء المقدسةاعدادية العباس ع المهنية2001علي نجاح عبد سلمان8592722501140074
الرسم الهندسيالصناعي82.125كربالء المقدسةاعدادية العباس ع المهنية2002حسين فوزي رياح عبد نور8602722501140067
الرسم الهندسيالصناعي82.125كربالء المقدسةاعدادية العباس ع المهنية2004مرتضى دكمان سكر سلمان8612722501140081
الرسم الهندسيالصناعي81.250كربالء المقدسةاعدادية العباس ع المهنية2003حسن عبد الحسين كامل عكين8622722501140064
الرسم الهندسيالصناعي81.125كربالء المقدسةاعدادية العباس ع المهنية2003مؤمل عادل عباس عيسى8632722501140075
الرسم الهندسيالصناعي80.500كربالء المقدسةاعدادية العباس ع المهنية2004محمد حسين مسلم ياسين مهدي8642722501140076
شبكات الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات98.625كربالء المقدسةاعدادية نينوى المهنية2004محمد مهدي محمد كاظم عبد الزهره صاحب8652722511150083
شبكات الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات96.375بابلاعدادية بابل المهنية للبنات2004حوراء سليم ستار رزوقي8662322512150003
شبكات الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات95.375كربالء المقدسةاعدادية نينوى المهنية2004محمد باقر محمد كاظم عبد الزهره صاحب8672722511150080
شبكات الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات95.000الرصافة االولىاعدادية خديجة الكبرى المهنية للبنات2004زهراء حسن مرزوك كاظم8681322512230009
شبكات الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات94.375بابلاعدادية بابل المهنية للبنات2004فاطمه حيدر عبد الحمزه حسن8692322512150015
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شبكات الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات94.125الرصافة الثانيةاعدادية زيونة المهنية للبنين2004احمد فراس عبد االله عبد الكريم8701422511260043
شبكات الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات93.750الرصافة االولىاعدادية خديجة الكبرى المهنية للبنات2004هاجر حيدر سعدون شنون8711322512230016
شبكات الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات93.125ذي قاراعدادية الحوراء المهنية للبنات2003نور الهدى حسن ثامر مظلوم8722222512270056
شبكات الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات92.625الرصافة الثانيةاعدادية زيونة المهنية للبنين2004حسن جعفر ربح بجاي8731422511260046
شبكات الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات92.625الرصافة الثانيةاعدادية زيونة المهنية للبنين2002علي عبد الجليل شياع ابراهيم8741422511260056
شبكات الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات92.500النجف االشرفاعدادية النجف المهنية2004زيد حيدر عبد العالي طاهر8752522511100102
شبكات الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات92.375الكرخ االولىاعدادية المأمون المهنية الرائدة2003علي ليث عدنان احمد8761022511120080
شبكات الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات92.125الرصافة الثانيةاعدادية زيونة المهنية للبنين2004حسين فاقد عبد عميش8771422511260048
شبكات الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.625الرصافة االولىاعدادية خديجة الكبرى المهنية للبنات2004زهراء اركان زاهد فالح8781322512230006
شبكات الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.000بابلاعدادية بابل المهنية للبنات2004زهراء علي غانم مزهر8792322512150009
شبكات الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.875الكرخ االولىاعدادية المأمون المهنية الرائدة2001احمد جاسم محمد حسن8801022511120065
شبكات الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.875النجف االشرفاعدادية النجف المهنية2004مصطفى حازم جابر عباس8812522511100117
شبكات الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.625الكرخ االولىاعدادية المأمون المهنية الرائدة2004عماد عادل ابراهيم مصطفى8821022511120081
شبكات الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.625الرصافة الثانيةاعدادية زيونة المهنية للبنين2005حسين علي ناظم حسن8831422511260047
شبكات الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.500بابلاعدادية بابل المهنية للبنات2001حوراء ناصر جاهل فليح8842322512150004

2004منتظر علي عبد الجبار عبد الحسين8851122511150026
اعدادية العامل للحاسبات وتقنيات 

المعلومات
شبكات الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.375الكرخ الثانية

شبكات الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.375بابلاعدادية بابل المهنية للبنات2003فاطمه سالم هادي عبد الكاظم8862322512150016

2004مصطفى عادل باقر فاضل8871122511150023
اعدادية العامل للحاسبات وتقنيات 

المعلومات
شبكات الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.125الكرخ الثانية

شبكات الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.500الرصافة االولىاعدادية خديجة الكبرى المهنية للبنات2004هدى عبد الكريم حسن حمود8881322512230017
شبكات الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.500الرصافة الثانيةاعدادية زيونة المهنية للبنين2003محمد حسن شوقي محمود8891422511260063
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات97.875ذي قاراعدادية الرفاعي المهنية للبنات2004دعاء عويد شبوط غركان8902222522200004
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات97.750الكرخ االولىاعدادية عشتار المهنية للبنات2004رتاج قصي عبد علي فتح هللا8911022522100015
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات97.750واسطاعدادية العقيلة زينب المهنية للبنات2004يقين احمد جابر كرم هللا8922622522150050
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات97.500الرصافة االولىاعدادية المستنصرية المهنية للبنات2004رقيه ساهر اسماعيل ابراهيم8931322522250008
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات97.000الرصافة االولىاعدادية الشعب المهنية2003نور الحسن عودة اهليل اطريفي8941322521140073
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات96.750كربالء المقدسةاعدادية العباس ع المهنية2004جعفر محمد احمد هادي8952722521140087
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات96.625الكرخ الثانيةخارجيون1998ايات عبد الكريم سلمان حسن8961122522600081
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات96.500الكرخ االولىاعدادية عشتار المهنية للبنات2003ايه خضير عباس متعب8971022522100006
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات96.500الرصافة الثانيةاعدادية الرصافة المهنية للبنات2004نور احمد ابراهيم عبد هللا8981422522180020
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات96.125الكرخ االولىاعدادية عشتار المهنية للبنات2004زهراء رحيم ياسين الزم8991022522100020
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات96.125االنباراعدادية هيت المهنية2000عبيده عمار عبد الرحمن جميل9001922521100047
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات96.125كركوكاعدادية البشائر المهنية للبنات2004ام كلثوم ياسر سمين مصطفى9012022522120003
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات96.125واسطاعدادية العقيلة زينب المهنية للبنات2004زهراء فالح صباح طينه9022622522150020
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات95.875ديالىاعدادية ذات النطاقين المهنية للبنات2004مروه سعيد هادي عدوان9032122522120007
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات95.750الرصافة الثانيةاعدادية المستقبل المهنية للبنات2004زينب علي عبد المجيد حسون9041422522300006

25



قائمة باسماء الطلبة االوائل المهني من خريجي السنة الدراسية ٢٠٢١-٢٠٢٢ حسب ضوابط القبول في الجامعات والكليات الحكومية

التخصصالفرعالمعدلالمديريةالمدرسةالمواليداالسمالرقم االمتحانيت
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات95.500الرصافة االولىاعدادية سومـر المهنية2004سجاد صالح عباس عبد9051322521220051
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات95.500كركوكاعدادية البشائر المهنية للبنات2005مالك يونس محمود مولود9062022522120012

2002نورة حسين علي حسن9073322522100035
اعدادية دهوك المهنية المختلطة 

للنازحين
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات95.250دهوك

تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات94.875واسطاعدادية النعمانية المهنية المختلطة2003فاطمه حكمت كاظم كيطان9082622522100089
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات94.875واسطاعدادية العقيلة زينب المهنية للبنات2002نور الهدى ناصر صحن شريجي9092622522150045

2004عبد هللا محمد هادي خلف9101122521150051
اعدادية العامل للحاسبات وتقنيات 

المعلومات
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات94.625الكرخ الثانية

تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات94.250ديالىاعدادية خانقين المهنية المختلطة2004زينه سيروان خالد مرزا9112122522110073
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات94.250كربالء المقدسةاعدادية العباس ع المهنية2004حسين انور ناصر رشيد9122722521140090
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات94.250ميساناعدادية دار السالم المهنية2002الحسن  عالء محمد هاشم بسام9132822521100067
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات94.125الرصافة االولىاعدادية االعظمية المهنية2005مصطفى صالح مهدي محمد9141322521100064
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات94.125البصرةاعدادية البصرة المهنية2003علي ارشد دعبل عبد الرزاق9151622521130109
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات94.000الديوانيةاعدادية عفك المهنية2002حيدر علي عبد الكاظم علي9162422521100052
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات94.000الديوانيةاعدادية عفك المهنية2002علي عبد هللا نور كاظم9172422521100057
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات93.875الكرخ االولىاعدادية الكـرخ المهنية2004حيدر احمد فارس عبود9181022521130049
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات93.750الكرخ االولىاعدادية التحرير المهنية2003علي لؤي صادق علي9191022521160042

2004احمد غالب سعد فاخر9201122521150032
اعدادية العامل للحاسبات وتقنيات 

المعلومات
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات93.750الكرخ الثانية

تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات93.750واسطاعدادية الحي المهنية المختلطة2004زينب جعفر باقر حسين9212622522140058
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات93.625االنباراعدادية هيت المهنية2002منار مخلص هادي حميد9221922522100061
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات93.625النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2003سجى ثاقب زهير محمد9232522522150065
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات93.500نينوىاعدادية ام الربيعين المهنية المختلطة2003عمر وعد هللا ذنون عبد الرحمن9241722521110067
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات93.500االنباراعدادية العبيدي الصناعية2003اكرم عذال زبن عبود9251922521050011
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات93.375الرصافة الثانيةاعدادية دجلة المهنية للبنات2005نبا ابراهيم سلمان ظاهر9261422522220016
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات93.375الرصافة الثانيةاعدادية المستقبل المهنية للبنات2004زهراء والء ضياء جاسم9271422522300005
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات93.125الكرخ الثالثةاعدادية الطارمية المهنية2003خطاب فريد ستار عبد9281222521100035
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات93.125البصرةخارجيون2000امنه عماد عبد علي عبود9291622522600145
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات92.750الكرخ االولىاعدادية الكـرخ المهنية2004سالم علي عبد الحسين جار هللا9301022521130052
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات92.750الرصافة االولىاعدادية الفارابي المهنية2003عبد المعين فارس سعدي محمد9311322521160048
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات92.750الرصافة االولىاعدادية المستنصرية المهنية للبنات2001بتول محمد ابراهيم جعفر9321322522250001
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات92.750الرصافة االولىاعدادية المستنصرية المهنية للبنات2004شدن سعد محمد احمد9331322522250017
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات92.625الديوانيةاعدادية الديوانية المهنية للبنات2003بنين داخل خضير عبيس9342422522130033
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات92.500واسطاعدادية الصويرة المهنية المختلطة2001صباح مهدي عبد هللا عباس9352622521130087
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات92.250الكرخ االولىاعدادية عشتار المهنية للبنات2004سبا انور جاسم عفتان9361022522100030
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات92.250الرصافة االولىاعدادية الشعب المهنية2003عباس فاضل مال صبيط9371322521140061
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات92.250الرصافة االولىاعدادية المستنصرية المهنية للبنات2005نور عبد القادر حسن جبرائيل9381322522250034
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التخصصالفرعالمعدلالمديريةالمدرسةالمواليداالسمالرقم االمتحانيت
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات92.250النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2004زينب طارق طالب سليم9392522522150062
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات92.125ذي قاراعدادية المصطفى المهنية2003محمد ابراهيم عبد الحسن علوان9402222521180058
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات92.000الرصافة االولىاعدادية المستنصرية المهنية للبنات2004فاطمه واثق كاطع عبد هللا9411322522250023
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات92.000الرصافة الثانيةاعدادية الرصافة المهنية للبنات2003يقين عماد علي مرواح9421422522180028
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات92.000نينوىاعدادية االنتصار المهنية للبنات2002صفاء غانم محمد حمداوي9431722522100005
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات92.000نينوىاعدادية الحدباء المهنية للبنات2004ساره عدنان جاسم محمد9441722522160004
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.875الرصافة االولىاعدادية النهضة المهنية2004رضا عباس رضا كمر9451322521200020
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.875الديوانيةاعدادية القادسية المهنية2003غدير علي عبد الكاظم جابر9462422521140057
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.875النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2004رقية حسين صخر مجهول9472522522150055
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.875واسطاعدادية الفارس المهنية2004محمد رحمان ثعبان جاسم9482622521120178
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.750الرصافة الثانيةاعدادية دجلة المهنية للبنات2003هاجر احمد زيدان عيدان9491422522220018
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.750ذي قاراعدادية سومـر المهنية2002زيد احمد خضير جباره9502222521290048
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.750كربالء المقدسةاعدادية العباس ع المهنية2004علي ضياء علي مراد9512722521140095
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.625الرصافة الثانيةاعدادية الوحدة المهنية2003امير احمد محمد هاشم9521422521240040
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.625االنباراعدادية الرمادي المهنية المسائية1997رهف اكرم رجب احمد9531922522700027
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.625الديوانيةخارجيون1999حوراء محمد عباس عبد الرضا9542422522600048
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.625النجف االشرفاعدادية الغدير المهنية المسائية1998ندى منتظر خزعل عبد االمير9552522522700026
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.625كربالء المقدسةاعدادية العباس ع المهنية2004جاسم منذر ابراهيم علي9562722521140086
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.500الكرخ الثانيةاعدادية البيان المهنية للبنات2004ابرار زهير عبد الكاظم عباس9571122522120002
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.500الرصافة االولىاعدادية الشهيد عثمان المهنية2004عمر قتيبه عبد الحميد عبد الحافظ9581322521120018
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.500الرصافة االولىاعدادية البيضاء المهنية2004عباس صباح محسن عابدين9591322521130007
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.500ديالىاعدادية خانقين المهنية المختلطة2004طيبه باسم قاسم دارا9602122522110076
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.500واسطاعدادية العقيلة زينب المهنية للبنات2004رونق مهند حميد محسن9612622522150016
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.375ذي قاراعدادية النصر المهنية2003نوال حميد فليح عيسى9622222522110040
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.375بابلاعدادية الفرات المهنية للبنات2003فاطمة يوسف رضا هاشم9632322522140014
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.375النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2004ضحى حيدر هادي عبد9642522522150072
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.250الديوانيةاعدادية عفك المهنية2001زهراء صالح علي فرحان9652422522100069
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.250النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2003ايمان حسن ريكان مهدي9662522522150045
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.125الكرخ الثانيةاعدادية البيان المهنية للبنات2004فاطمه مصطفى كامل اعنيد9671122522120021
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.125الرصافة االولىاعدادية الشعب المهنية2005احمد عزت عاشور احمد9681322521140052
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.125الرصافة االولىاعدادية الشعب المهنية2003محمد عدنان محسن صفر9691322521140070
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.125البصرةاعدادية االنتصار المهنية المختلطة2003عباس احمد مكي طالب9701622521140067
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.125ذي قاراعدادية النصر المهنية2002ساره شالكه فالح فرج9712222522110036
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.125واسطاعدادية الحي المهنية المختلطة2004زهراء حيدر محمد سلمان9722622522140056
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.125واسطاعدادية العقيلة زينب المهنية للبنات2004قبس عادل عبد اللطيف عبد الحسن9732622522150038
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.000الكرخ الثانيةخارجيون1998ماهر جاسم عبيد جاسم9741122521600071
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.000الرصافة الثانيةاعدادية الرصافة المهنية للبنات2005هند حيدر حسين موسى9751422522180024
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تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.000االنبارخارجيون1996نور خلدون محمد بردي9761922522600410
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.000كركوكاعدادية كركوك الصناعية2004يوسف نبيل ستار عبد الوهاب9772022521010084
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.000النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2004بهية باقر محمد عمران9782522522150048
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات91.000النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2003نور الهدى حيدر جاسم محمد9792522522150083
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.875كركوكاعدادية التحريـر المهنية2004مراد اياد سفر عطية9802022521110044
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.750الرصافة الثانيةاعدادية الرصافة المهنية للبنات2004زينب رعد بريسم عصاد9811422522180007
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.750الرصافة الثانيةاعدادية بسماية المهنية للبنات2002سحر وليد عارف وهيب9821422522270008
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.750بابلاعدادية الفرات المهنية للبنات2002زهراء حسن عباس عجزان9832322522140007
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.750النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2004فاطمة علي سامي حسين9842522522150077
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.625الكرخ االولىاعدادية عشتار المهنية للبنات2004روال علي احمد عبد الرزاق9851022522100019
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.625االنبارخارجيون1996نور عالوي عمران عبد هللا9861922522600411
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.625الديوانيةاعدادية الشامية المهنية المختلطة2002عباس فاضل كاظم حسون9872422521110030
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.625واسطاعدادية الفارس المهنية2003محمد رياض حمد عبد9882622521120179
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.500الكرخ االولىاعدادية عشتار المهنية للبنات2001زينة طالل جبار محسن9891022522100023
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.500الرصافة االولىاعدادية الفارابي المهنية2002حذيفه معتز عبد الحكيم عبد هللا9901322521160037
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.500الرصافة الثانيةاعدادية بسماية المهنية للبنات2004ايمان فاضل جمعه كاظم9911422522270002
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.500البصرةاعدادية االنتصار المهنية المختلطة2000علي جبار نعمة كاطع9921622521140068
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.375الكرخ االولىاعدادية جابر بن حيان المهنية2005ياسر محمد باقر جابر9931022521110058
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.375كركوكاعدادية التحريـر المهنية2004سليمان ثامر نافع نامق9942022521110039
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.375ديالىاعدادية التحدي المهنية المختلطة2003هدى حسن صادق كاظم9952122522130011
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.250الكرخ الثانيةاعدادية المحمودية المهنية2005احمد نهاد سالم عبيد9961122521110025
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.250الرصافة االولىاعدادية سومـر المهنية2004ليث عصام موسى خزعل9971322521220066
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.250الديوانيةاعدادية عفك المهنية2002اسالم حسين عبد الكاظم جاري9982422521100048
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.250النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2001سنر صالح مهدي عبد الرضا9992522522150070
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.250واسطاعدادية الصويرة المهنية المختلطة2002عالء هادي عبد هللا عباس10002622521130090
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.125الرصافة الثانيةاعدادية بسماية المهنية للبنات2003اسراء حامد عبيد منصور10011422522270001
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.125كربالء المقدسةخارجيون2001كرار حيدر عبد ديوان10022722521600065
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.000الكرخ االولىاعدادية عشتار المهنية للبنات2004مريم محمد احمد مهدي10031022522100044
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.000الرصافة االولىخارجيون2001مصطفى قيس عبد الرزاق محمد10041322521600119
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.000نينوىاعدادية ام الربيعين المهنية المختلطة2003علي مثنى مال هللا ابراهيم10051722521110065
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات90.000االنبارخارجيون1999همام جالل رائف حسن10061922521600377
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات89.875الكرخ االولىاعدادية الخضراء المهنية2004ياسر علي عبد عمران10071022521180034
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات89.875الرصافة االولىاعدادية الفاروق المهنية2005مهدي باسم علي ياسين10081322521170058
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات89.875الرصافة االولىاعدادية المستنصرية المهنية للبنات2004تقى مكي خلف عطيه10091322522250003
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات89.875الرصافة االولىاعدادية المستنصرية المهنية للبنات2004هدى عمار وجيه عبد القادر10101322522250036
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات89.750الكرخ االولىاعدادية عشتار المهنية للبنات2003ايه حميد عبد هللا حبيب10111022522100005
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات89.750البصرةخارجيون2000محمد المصطفى عمار قاسم عبد الرضا10121622521600131
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التخصصالفرعالمعدلالمديريةالمدرسةالمواليداالسمالرقم االمتحانيت
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات89.625االنباراعدادية هيت المهنية2004زينب سعود عبد الرزاق حاجم10131922522100057
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات89.625الديوانيةاعدادية الشامية المهنية المختلطة2002محمد علي حيدر مهدي10142422521110033
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات89.500الكرخ االولىاعدادية الخضراء المهنية2000حسن محمود كاظم عبد هللا10151022521180011
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات89.500الكرخ االولىاعدادية عشتار المهنية للبنات2001طيف اركان جمعه ابراهيم10161022522100038
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات89.500الكرخ االولىاعدادية عشتار المهنية للبنات2004غادة علي عبد هللا عباس10171022522100039
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات89.500االنبارخارجيون1999عمر احمد علي حمادي10181922521600289
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات89.500ديالىاعدادية ذات النطاقين المهنية للبنات2000انفال عادل دفله صالح10192122522120002
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات89.500واسطاعدادية الفارس المهنية2003مؤمل نصير هادي حامي10202622521120174

2002عبد هللا سالم عبد الرسول علي10211122521150048
اعدادية العامل للحاسبات وتقنيات 

المعلومات
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات89.375الكرخ الثانية

تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات89.375الرصافة االولىاعدادية االعظمية المهنية2003كرار هيثم محمد جميل10221322521100062
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات89.375ديالىاعدادية بعقوبة المهنية للبنات2003هاجر احمد يعكوب يوسف10232122522180014

2004وفاء خالد محمد صالح عبد هللا10243322522100036
اعدادية دهوك المهنية المختلطة 

للنازحين
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات89.250دهوك

تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات89.125الكرخ االولىاعدادية الخضراء المهنية2003زكي اسامة زكي عبد الخالق10251022521180012
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات89.125ديالىاعدادية بعقوبة المهنية للبنات2005االء جواد كاظم علوان10262122522180001
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات89.125الديوانيةاعدادية الديوانية المهنية للبنات2004ساره صفاء حمزه جوده10272422522130055
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات89.000الكرخ االولىاعدادية العامرية المهنية2003سجاد ثائر جبار لطيف10281022521140022
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات89.000الكرخ االولىاعدادية التحرير المهنية2003محمد عمار عبد الحميد رشيد10291022521160046
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات89.000ديالىاعدادية خانقين المهنية المختلطة2003نبأ عالء الدين حميد حسن10302122522110080
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.875الكرخ االولىاعدادية الخضراء المهنية2001محمد محمود كاظم عبد هللا10311022521180031
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.875الكرخ الثانيةاعدادية البيان المهنية للبنات2003رقيه عباس محمد عطيه10321122522120006
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.875واسطاعدادية العقيلة زينب المهنية للبنات2003طيبه شياع جواد علي10332622522150030
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.750الرصافة االولىاعدادية االعظمية المهنية2004محمد فهد علي محمد10341322521100063
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.750نينوىاعدادية ام الربيعين المهنية المختلطة2001مريم ازهر موسى سليمان10351722522110075
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.750االنبارخارجيون2000هديل كمال محمد ياسين10361922522600416
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.750ديالىاعدادية بعقوبة المهنية للبنات2005جمانه سمير عبد الرحمن محمود10372122522180003
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.750ذي قاراعدادية الرفاعي المهنية للبنات2001زهراء عويد شبوط غركان10382222522200007
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.750الديوانيةاعدادية القادسية المهنية2004ايمن عبد الستار جبار زياره10392422521140044
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.750المثنىاعدادية الرميثة الصناعية المختلطة2004محمد علي سالم عبد هللا حسن10402922521020022
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.625الرصافة االولىاعدادية القناة المهنية2003علي عاصم محمد ميران10411322521190110
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.625الرصافة االولىاعدادية القناة المهنية2002محمود حمزة سالم محمد10421322521190118
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.625الرصافة الثانيةاعدادية النضال المهنية2004محمد سعد جبار كاظم10431422521100047
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.625الرصافة الثانيةاعدادية االبتكار المهنية2003ياسر عمر عبد االمير جاسم10441422521200037
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.625االنباراعدادية هيت المهنية1999علي ثائر نوار عبد المحسن10451922521100049
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.625الديوانيةاعدادية عفك المهنية2002مصطفى حسين محمد مجيد10462422521100060
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.625واسطاعدادية الكوت المهنية2001بسام سعد فرحان زاهي10472622521110100
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تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.500كركوكاعدادية التحريـر المهنية2004احمد ساهر فجر خلف10482022521110036
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.429نينوىاعدادية الحمدانية المهنية2003بهنام ايوب بولص داود10491722521180012
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.375الكرخ االولىاعدادية الخضراء المهنية2004علي حيدر محمد صالح10501022521180024
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.375نينوىاعدادية الحدباء المهنية للبنات2002كلثوم عامر خزعل محمد10511722522160009
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.375الديوانيةاعدادية الشامية المهنية المختلطة2003وفاء عادل شاكر صاحب10522422522110047
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.375واسطاعدادية الفارس المهنية2000مصطفى تحسين جنديل حسن10532622521120182
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.250الكرخ االولىاعدادية الكـرخ المهنية2004علي اسامة ناجح ناصر10541022521130053
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.250الكرخ االولىاعدادية عشتار المهنية للبنات2001بلسم عادل كامل عبد اللطيف10551022522100007
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.250الرصافة االولىاعدادية الفاروق المهنية2004حسين علي منيب ابراهيم10561322521170038
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.250االنباراعدادية الحرية المهنية2003عمار ثامر عبد الستار حسين10571922521130266
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.250ديالىاعدادية الخالص المهنية2004احمد محمد احمد محمد سعيد10582122521170060
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.250واسطاعدادية النعمانية المهنية المختلطة2004حوراء قاسم حمزه كامل10592622522100083
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.250واسطاعدادية النعمانية المهنية المختلطة2003فاطمه ميثم ارزوقي عبيد10602622522100090
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.250واسطاعدادية الحي المهنية المختلطة1998بان رشيد حميد جبر10612622522140049
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.143نينوىاعدادية بعشيقة المهنية المختلطة2005مازن عدي جرجيس مروكي10621722521090014
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.143نينوىاعدادية بعشيقة المهنية المختلطة2004مادلين عبد هللا صادق خدر10631722522090017
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.125الديوانيةاعدادية الشامية المهنية المختلطة2001علي كريم جابر طعان10642422521110031
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.125الديوانيةاعدادية القادسية المهنية2002علي كامل مهلهل صبخه10652422521140056
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.125الديوانيةاعدادية الديوانية المهنية للبنات2003زهراء حيدر محمد علي هادي10662422522130046
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.125واسطاعدادية الكوت المهنية2004عبد هللا راشد جدي عبد هللا10672622521110111
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.125ميساناعدادية العمارة المهنية للبنين2005حيدر محمد فاضل محمد10682822521110108

2003محمد حسين محمد علي مهدي10693222521100013
االعدادية المهنية للطلبة النازحين في 

السليمانية
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.125السليمانية

2004عبد هللا رافع غازي ناجي10701122521150047
اعدادية العامل للحاسبات وتقنيات 

المعلومات
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.000الكرخ الثانية

تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.000البصرةاعدادية الرافدين المهنية2002عبد هللا حسين قاسم عبد الرضا10711622521110101
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.000النجف االشرفاعدادية الكوثر المهنية2004مصطفى صاحب حافظ صاحب10722522521130075
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات88.000واسطاعدادية النعمانية المهنية المختلطة2004نور ابراهيم مويلح حسين10732622522100091
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.875الديوانيةاعدادية الديوانية المهنية للبنات2003آيات مصطفى كامل صليل10742422522130028
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.750الكرخ الثانيةاعدادية البيان المهنية للبنات2004جاكلين حسن راضي سعد10751122522120005
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.750االنباراعدادية راوه الصناعية2001ورود عادل ياسين عبد الهادي10761922522010019
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.750بابلاعدادية الفرات المهنية للبنات2003نور عماد مجيد عبد هللا10772322522140018
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.625الكرخ االولىاعدادية عشتار المهنية للبنات2002نبا عالوي محسن ابراهيم10781022522100047
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.625اربيلاعدادية اربيل للطلبة النازحين1999عبد هللا اياد ثابت عبود10793122521130014
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.500الرصافة االولىاعدادية الفاروق المهنية2004سيف علي صالح مهدي10801322521170042
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.500الرصافة االولىاعدادية المستنصرية المهنية للبنات2004زهراء سالم نعمت عبد هللا10811322522250011
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.500الرصافة الثانيةاعدادية الرصافة المهنية للبنات2004فاطمه رعد هادي علي10821422522180013
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تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.500االنباراعدادية هيت المهنية1999سفيان أسماعيل خليل عبد10831922521100044
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.500واسطاعدادية النعمانية المهنية المختلطة2003سجاد حسين هالل ظاهر10842622521100075
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.500واسطاعدادية العقيلة زينب المهنية للبنات2005فاطمه نجم عبد الساده جلود10852622522150037
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.375الكرخ االولىاعدادية الكـرخ المهنية2003يوسف ماجد قاسم محمد10861022521130063
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.375الرصافة االولىاعدادية الشماسية المهنية2002محمد حمزه صاحب مهدي10871322521150018
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.375الرصافة االولىاعدادية الفارابي المهنية2004عبد الوهاب اسامه محمود حمدي10881322521160049
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.375الرصافة االولىاعدادية سومـر المهنية2002خليل احمد رشيد محسن10891322521220049
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.375الرصافة االولىاعدادية المستنصرية المهنية للبنات2004شمس الهدى زاهر خزعل مظلوم10901322522250018
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.375كركوكاعدادية كركوك الصناعية2005محمد صايغن كامل محمد10912022521010076
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.375الديوانيةاعدادية الشامية المهنية المختلطة2002محمد نجاح كاظم عامر10922422521110035
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.375الديوانيةاعدادية الشامية المهنية المختلطة2002نوره عدنان جبار شايع10932422522110046
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.375واسطاعدادية العقيلة زينب المهنية للبنات2003ميامي عبد الرحمن كريدي عبود10942622522150042
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.250الكرخ الثانيةاعدادية اليوسفية المهنية2003مفيد توفيق عوده صبار10951122521010020
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.250الكرخ الثالثةاعدادية الطارمية المهنية2002بهاء الدين احمد مزهر خضير10961222521100033
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.250الرصافة االولىاعدادية القاهرة المهنية2004عبد الرحمن عمار واثق ناجي10971322521180048
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.250الرصافة االولىاعدادية المستنصرية المهنية للبنات2004نور نبيل ناطق محمد10981322522250035
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.250الرصافة الثانيةاعدادية النضال المهنية2004علي جعفر صادق عباس10991422521100041
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.250الرصافة الثانيةاعدادية بسماية المهنية للبنات2004نور الهدى عدي قاسم محمد11001422522270019
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.250االنباراعدادية العبيدي الصناعية2003اسامه محمد فائق اسماعيل11011922521050010
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.250كربالء المقدسةاعدادية العباس ع المهنية2001محمد عالوي مطشر كاظم11022722521140102
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.250ميساناعدادية دار السالم المهنية2003محمد صادق حازم مطشر قاسم11032822521100085
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.125الكرخ االولىاعدادية جابر بن حيان المهنية2003فاضل خالد فاضل عباس11041022521110049
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.125الكرخ االولىاعدادية العامرية المهنية2003عبد هللا رائد صباح محمود11051022521140026
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.125نينوىاعدادية ام الربيعين المهنية المختلطة2001رشا قيس يونس محمود11061722522110072
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.125الديوانيةاعدادية عفك المهنية2001حمزة فاهم كريم عبد11072422521100051
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.125ميساناعدادية العمارة المهنية للبنين2003حسن الياس عبد الخضر اسماعيل11082822521110099
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.000الكرخ االولىاعدادية الكـرخ المهنية2002حسن محمد علي ناصر11091022521130048
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.000الكرخ االولىاعدادية الخضراء المهنية2003صهيب محمد انور فاضل11101022521180016
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.000الرصافة االولىاعدادية الفاروق المهنية2003لطيف محمد خليل احمد11111322521170052
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.000الرصافة االولىاعدادية الفاروق المهنية2004مجتبى رحاب عبد الواحد نشمي11121322521170055
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.000الرصافة االولىاعدادية المستنصرية المهنية للبنات2004دانيه فيصل عبد الجبار رشيد11131322522250005
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.000نينوىاعدادية االنتصار المهنية للبنات2002شهد فالح سليمان عبد هللا11141722522100004
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات87.000واسطاعدادية الحي المهنية المختلطة2002خديجه عجيل خضير ماشان11152622522140053
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.875الكرخ الثانيةاعدادية البيان المهنية للبنات2004براق احمد عبد الرزاق هوبي11161122522120004
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.875الرصافة االولىاعدادية الفاروق المهنية2003قصي يعرب عدنان محمد11171322521170051
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.875الرصافة االولىاعدادية سومـر المهنية2004جالل عادل جبار فريعن11181322521220038
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.875بابلاعدادية الفرات المهنية للبنات2002فاطمه فارس نجم عبود11192322522140016
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تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.750الكرخ االولىاعدادية الخضراء المهنية2003عبد هللا علي عبد المحسن ربيع11201022521180022
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.750الرصافة الثانيةاعدادية الخوارزمي المهنية2004علي مازن اموري حسين11211422521160065
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.750البصرةاعدادية الرافدين المهنية2004حسنين ميثم عبد القادر سرهنك11221622521110094
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.750االنبارخارجيون2000نور الهدى احمد جاسم محمد11231922522600409
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.750النجف االشرفاعدادية الكوثر المهنية2004وميض عالء رسول محمود11242522521130078
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.750اربيلاعدادية اربيل للطلبة النازحين2002امجد محمد حامد احمد11253122521130009
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.625الرصافة الثانيةاعدادية الخوارزمي المهنية2005محمد زياد ناجي خلف11261422521160075
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.625البصرةاعدادية البصرة المهنية2002امين صالح قاسم بداي11271622521130103
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.500ذي قاراعدادية المصطفى المهنية2004حسين محسن ديلي حسن11282222521180043
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.500واسطاعدادية النعمانية المهنية المختلطة2002حسين خالد محمد جواد شندل11292622521100071
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.375الكرخ االولىاعدادية الكـرخ المهنية2004عمار علي قاسم شوقي11301022521130060
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.375الكرخ االولىاعدادية الخضراء المهنية2002عمار ستار عثمان ستار11311022521180025
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.375الرصافة الثانيةاعدادية النضال المهنية2003رامز محمد حسن صبيح11321422521100034
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.375الرصافة الثانيةاعدادية بسماية المهنية للبنات2004زهراء عقيل عبد الحسن شكب11331422522270006
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.375بابلاعدادية الفرات المهنية للبنات2004دانيه سامر ابراهيم عبد الساده11342322522140004
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.375الديوانيةاعدادية الديوانية المهنية للبنات1998دعاء تكليف كاظم مشيعل11352422522130041
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.375النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2002سجى رياض كريم جاسم11362522522150066
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.286نينوىاعدادية الحمدانية المهنية2001فرانكو ضياء حبيب يوسف11371722521180018
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.250بابلاعدادية الفرات المهنية للبنات2002غفران فالح حسن حمزه11382322522140012
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.125البصرةاعدادية البصرة المهنية2003علي عباس شويش عبد الحسن11391622521130111
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.125نينوىاعدادية االنتصار المهنية للبنات2001تمارة طالل محمود بلو11401722522100001
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.125ديالىاعدادية خانقين المهنية المختلطة2002زينب عامر محمود عبد هللا11412122522110072
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.125الديوانيةاعدادية الحمزة المهنية المختلطة2001علي ميري دايم عباس11422422521120062
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.125اربيلاعدادية اربيل للطلبة النازحين2003عكرمه احمد نامق خميس11433122521130015
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.000الكرخ االولىاعدادية الكـرخ المهنية2004حبيب رحيم حمود محمد11441022521130046
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.000الكرخ االولىاعدادية الخضراء المهنية2004عبد هللا اسعد احمد فرحان11451022521180020
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.000الرصافة االولىاعدادية سومـر المهنية2004علي السجاد حسين عبد سعدون11461322521220061
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.000كركوكاعدادية كركوك الصناعية2004ابراهيم محمد عبد هللا فائز11472022521010057
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.000الديوانيةاعدادية عفك المهنية2002وسام علي نعمة جبار11482422521100064
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات86.000الديوانيةاعدادية الديوانية المهنية للبنات2005زهراء حيدر هادي رحيم11492422522130047
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.875الرصافة االولىاعدادية النهضة المهنية2001علي حسن علي مطر11501322521200025
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.875نينوىاعدادية ام الربيعين المهنية المختلطة1999هاجر بشار هاشم حسين11511722522110076
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.875ذي قاراعدادية اور المهنية2002علي نعيم ثجيل جوده11522222521170066
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.875ذي قاراعدادية الغد المشرق المهنية للبنات2002زهراء نعمه شجر صحن11532222522250019
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.875بابلاعدادية الفرات المهنية للبنات2002فاطمه رائد سلمان حسوني11542322522140015
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.875ميساناعدادية العمارة المهنية للبنين2001رسول عبد عبد الحسين عبد11552822521110109
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.750الرصافة االولىاعدادية المستنصرية المهنية للبنات2004مريم جاسم كولي كاطع11561322522250026
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تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.750الرصافة الثانيةاعدادية الرصافة المهنية للبنات2004اسراء احمد محمد شريف11571422522180001
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.750الرصافة الثانيةاعدادية دجلة المهنية للبنات2004رسل حيدر هادي محمد11581422522220007
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.750ديالىاعدادية ذات النطاقين المهنية للبنات2004نجوى طارق ابراهيم حسين11592122522120009
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.750الديوانيةاعدادية عفك المهنية2002نور الحسين كاظم فيصل محمد11602422521100063
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.750واسطاعدادية العزيزية المهنية2004علي السجاد ابراهيم هاشم كوري11612622521160037

2001سارة خيري رشيد شكري11623322522100029
اعدادية دهوك المهنية المختلطة 

للنازحين
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.750دهوك

تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.625الكرخ االولىاعدادية الخضراء المهنية2003احمد مؤيد احمد محمد11631022521180004
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.625الكرخ االولىاعدادية عشتار المهنية للبنات2005تبارك قحطان عدنان كريم11641022522100009
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.625الرصافة االولىاعدادية االعظمية المهنية2004ايهم عبد الجبار داود سليم11651322521100053
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.625الرصافة االولىاعدادية القناة المهنية2004مصطفى وليد عبد الرحمن محمود11661322521190121
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.625الرصافة الثانيةاعدادية الوحدة المهنية2005منتظر خالد محمد سراج علي11671422521240070
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.625الرصافة الثانيةاعدادية دجلة المهنية للبنات2004بنين شهاب احمد مدب11681422522220003
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.625البصرةاعدادية البصرة المهنية2002باقر محمد سعدون سلمان11691622521130104
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.625ديالىخارجيون2000احمد حسين علي حسين11702122521600100
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.625النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنين2004امير مجيد حسين عبد11712522521140070
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.625النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2000دعاء كاظم كريم موسى11722522522150052
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.500الكرخ االولىاعدادية الخضراء المهنية2004عبد المؤمن احسان خضير بدر11731022521180023
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.500الرصافة االولىاعدادية الفاروق المهنية2004عباس قاسم ابراهيم حميد11741322521170044
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.500الرصافة الثانيةاعدادية الرصافة المهنية للبنات2002نور الهدى كاظم محمد شايع11751422522180022
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.500الرصافة الثانيةاعدادية دجلة المهنية للبنات2003تقى عنيد عباس عبيره11761422522220006
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.500االنباراعدادية العبيدي الصناعية2000هبه خميس عباس مصطفى11771922522050027
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.500واسطاعدادية الفارس المهنية2000عباس جاسم محمد علي11782622521120165
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.375الكرخ االولىاعدادية العامرية المهنية2005عبد هللا علي حسين فرحان11791022521140027
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.375الكرخ الثانيةاعدادية البيان المهنية للبنات2005مريم ناظم عبيد حسن11801122522120022
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.375الرصافة االولىاعدادية القاهرة المهنية2003عبد هللا عمر حرب عبد الكريم11811322521180050
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.375الرصافة االولىاعدادية التاميم المهنية المسائية1999مصطفى علي شنشل رهيف11821322521710018
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.375كركوكاعدادية البشائر المهنية للبنات2003اسراء سرمد كمال ذنون11832022522120001
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.375الديوانيةاعدادية عفك المهنية2002زينب مسلم علي شناوه11842422522100071
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.375النجف االشرفاعدادية الغدير المهنية المسائية1998علي محمد مير عيدان11852522521700019
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.375واسطاعدادية الفارس المهنية2003حيدر صمود جاسم محمد11862622521120161
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.250الرصافة االولىاعدادية سومـر المهنية2003منتظر محمد عبد الجبار عبد الرحيم11871322521220083
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.250الرصافة االولىاعدادية المستنصرية المهنية للبنات2000منار حيدر خالد كاظم11881322522250029
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.250ديالىاعدادية ذات النطاقين المهنية للبنات2004تبارك نزار قاسم احمد11892122522120003
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.250ذي قاراعدادية المصطفى المهنية2004محمد حيدر كاظم عباس11902222521180059
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.250ذي قاراعدادية الغد المشرق المهنية للبنات2004تبارك نزار لطيف مالح11912222522250017
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.250الديوانيةاعدادية عفك المهنية1999اسماء جبار عبد سلمان11922422522100066
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التخصصالفرعالمعدلالمديريةالمدرسةالمواليداالسمالرقم االمتحانيت
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.250واسطاعدادية الحي المهنية المختلطة2004مصطفى عبد الحسن محسن عليوي11932622521140047
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.125الكرخ االولىاعدادية العامرية المهنية2004اسيد محمد فريح ذيب11941022521140013
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.125الرصافة الثانيةاعدادية ابن الهيثم المهنية2003عبد هللا احمد رشيد نوام11951422521150034
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.125الرصافة الثالثةاعدادية الكرامة المهنية2003حسين مجيد مجاري ضمد11961522521100024
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.125نينوىاعدادية ام الربيعين المهنية المختلطة2002محمود بشار محمود جمعة11971722521110069
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.125كركوكاعدادية البشائر المهنية للبنات2003تبارك فؤاد احمد نجم11982022522120005
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.125ذي قاراعدادية الغد المشرق المهنية للبنات2002نور الهدى علي غازي عبد11992222522250022
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.125النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2003نبأ نصير ياسين خضير12002522522150082
تجميع وصيانة الحاسوبالحاسوب وتقنية المعلومات85.125واسطاعدادية الحي المهنية المختلطة2002رحمه علي موسى يوسف12012622522140054

الحاسوب وتقنية المعلومات96.875الرصافة الثانيةاعدادية المثنى المهنية2002يوسف علي محمد بشير حميد12021422541110017
اجهزة الهاتف والحاسوب 

المحمول

الحاسوب وتقنية المعلومات96.375الرصافة الثانيةاعدادية المثنى المهنية2004حسن علي خليل ابراهيم12031422541110004
اجهزة الهاتف والحاسوب 

المحمول

2004سجاد احمد ستار خضير12041122541150098
اعدادية العامل للحاسبات وتقنيات 

المعلومات
الحاسوب وتقنية المعلومات95.625الكرخ الثانية

اجهزة الهاتف والحاسوب 
المحمول

الحاسوب وتقنية المعلومات94.875نينوىاعدادية الموصل المهنية1999احمد عبد السالم احمد سلطان12051722541190049
اجهزة الهاتف والحاسوب 

المحمول

الحاسوب وتقنية المعلومات93.000كربالء المقدسةاعدادية العباس ع المهنية2002مرتضى محمود كاظم حميدان12062722541140133
اجهزة الهاتف والحاسوب 

المحمول

الحاسوب وتقنية المعلومات92.875كربالء المقدسةاعدادية العباس ع المهنية2004مقتدى جواد عبد الكاظم عرمش12072722541140134
اجهزة الهاتف والحاسوب 

المحمول

الحاسوب وتقنية المعلومات92.500الرصافة الثانيةاعدادية الميكانيكية المهنية المسائية1998احمد راضي سعدون راضي12081422541700025
اجهزة الهاتف والحاسوب 

المحمول

2003عمار حميد كويد قاسي12091122541150114
اعدادية العامل للحاسبات وتقنيات 

المعلومات
الحاسوب وتقنية المعلومات92.125الكرخ الثانية

اجهزة الهاتف والحاسوب 
المحمول

الحاسوب وتقنية المعلومات91.750الكرخ االولىاعدادية العامرية المهنية2004يوسف بالل يوسف نعيم12101022541140048
اجهزة الهاتف والحاسوب 

المحمول

الحاسوب وتقنية المعلومات91.750الرصافة الثانيةاعدادية المثنى المهنية2004عباس حسين بارك مراد12111422541110007
اجهزة الهاتف والحاسوب 

المحمول

2004امير رحيم دريس كزار12121122541150080
اعدادية العامل للحاسبات وتقنيات 

المعلومات
الحاسوب وتقنية المعلومات91.625الكرخ الثانية

اجهزة الهاتف والحاسوب 
المحمول

2004مازن قيس محمد سلمان12131122541150120
اعدادية العامل للحاسبات وتقنيات 

المعلومات
الحاسوب وتقنية المعلومات90.750الكرخ الثانية

اجهزة الهاتف والحاسوب 
المحمول

2004رسول حمودي حسين حمودي12141122541150093
اعدادية العامل للحاسبات وتقنيات 

المعلومات
الحاسوب وتقنية المعلومات90.500الكرخ الثانية

اجهزة الهاتف والحاسوب 
المحمول

2004محمد صدام عبد الرزاق عامر12151122541150123
اعدادية العامل للحاسبات وتقنيات 

المعلومات
الحاسوب وتقنية المعلومات89.375الكرخ الثانية

اجهزة الهاتف والحاسوب 
المحمول
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2003حيدر الكرار عزيز عبد االمير رشيد12161122541150089
اعدادية العامل للحاسبات وتقنيات 

المعلومات
الحاسوب وتقنية المعلومات89.250الكرخ الثانية

اجهزة الهاتف والحاسوب 
المحمول

الحاسوب وتقنية المعلومات89.125الرصافة الثانيةاعدادية المثنى المهنية2004حسن احمد عبد الواحد زايد12171422541110003
اجهزة الهاتف والحاسوب 

المحمول

2004رضا صالح الدين حسين محمد12181122541150095
اعدادية العامل للحاسبات وتقنيات 

المعلومات
الحاسوب وتقنية المعلومات88.250الكرخ الثانية

اجهزة الهاتف والحاسوب 
المحمول

2004محمد عبد االمير محمد عبد علي12191122541150125
اعدادية العامل للحاسبات وتقنيات 

المعلومات
الحاسوب وتقنية المعلومات88.000الكرخ الثانية

اجهزة الهاتف والحاسوب 
المحمول

الحاسوب وتقنية المعلومات87.750الكرخ االولىاعدادية العامرية المهنية2003محمد مهند ياسين جاسم12201022541140046
اجهزة الهاتف والحاسوب 

المحمول

الحاسوب وتقنية المعلومات87.625نينوىاعدادية الموصل المهنية2001مصطفى خالد يحيى محمد علي12211722541190062
اجهزة الهاتف والحاسوب 

المحمول

2004احمد عدي صبري محسن12221122541150076
اعدادية العامل للحاسبات وتقنيات 

المعلومات
الحاسوب وتقنية المعلومات87.375الكرخ الثانية

اجهزة الهاتف والحاسوب 
المحمول

الحاسوب وتقنية المعلومات87.250الرصافة الثانيةاعدادية الفرات المهنية2004مهدي اياد غالب جاسم12231422541120086
اجهزة الهاتف والحاسوب 

المحمول

2002محمد عبد الواحد عبد الكريم بدوي12241122541150126
اعدادية العامل للحاسبات وتقنيات 

المعلومات
الحاسوب وتقنية المعلومات86.625الكرخ الثانية

اجهزة الهاتف والحاسوب 
المحمول

االدارةالتجاري95.000االنباراعدادية الرمادي التجارية للبنين2000صهيب خلف عويد فرحان12251922611320009
االدارةالتجاري94.375الكرخ الثانيةخارجيون1997صبيح غالب صبيح مصطفى12261122611600181
االدارةالتجاري93.375االنباراعدادية الفلوجة التجارية للبنات2001ساره جودت رجاء خلف12271922612310010
االدارةالتجاري92.625الرصافة الثانيةاعدادية الحرية التجارية للبنات2003زهراء حامد محمد محيبس12281422612330005
االدارةالتجاري92.625االنباراعدادية الرمادي المهنية للبنات2005جنات شاكر محمود حسين12291922612160048
االدارةالتجاري91.875بابلاعدادية المسيب المهنية للبنات2001بنين جواد كاظم علي12302322612130002
االدارةالتجاري91.750االنباراعدادية الرمادي المهنية للبنات2004رحمه محمد علوان نجم12311922612160049
االدارةالتجاري91.625الكرخ االولىاعدادية الكرخ التجارية للبنين2001ابراهيم خليل ابراهيم حميد12321022611320001
االدارةالتجاري91.625الرصافة الثانيةاعدادية  بغداد المهنية2001طالب حيدر راضي طاهر12331422611500005
االدارةالتجاري91.250بابلخارجيون1998ضرغام حسن جاسم حمد12342322611600162
االدارةالتجاري90.500بابلاعدادية الهاشمية التجارية للبنات2001بنين حسام توفيق هادي12352322612310005
االدارةالتجاري90.375كربالء المقدسةخارجيون1997شهد حسن علي حسين12362722612600188
االدارةالتجاري89.375االنباراعدادية الرمادي التجارية للبنين2003عبد الملك مروان داود سلمان12371922611320012
االدارةالتجاري89.250الرصافة االولىخارجيون2001ابراهيم  خليل ابراهيم شعبان12381322611600144
االدارةالتجاري89.125الكرخ الثالثةاعدادية النهرين التجارية للبنات2003حوراء فليح حسن راضي12391222612310004
االدارةالتجاري88.875صالح الديناعدادية الطوز التجارية للبنات2004سوزان حسين حيدر مردان12401822612340009
االدارةالتجاري88.750الكرخ الثالثةاعدادية النهرين التجارية للبنات2004دعاء رعد جاسم محمد12411222612310006
االدارةالتجاري88.750الرصافة الثانيةاعدادية جسر ديالى التجارية للبنات2003غفران علي حسن محمد12421422612340019
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االدارةالتجاري88.750البصرةاعدادية الخليج العربي التجارية للبنات2002حنين ستار جبار مرزوق12431622612300003

االدارةالتجاري88.625الرصافة الثانيةاعدادية الحرية التجارية للبنات2003سكينه سالم جهاد شرهان12441422612330012
االدارةالتجاري88.625كركوكخارجيون1999ايمن محمد محمود عبد السالم12452022611600114
االدارةالتجاري88.375الكرخ الثانيةخارجيون1999عذراء رائد صالح سعيد12461122612600360
االدارةالتجاري88.375الرصافة الثانيةاعدادية االمين التجارية للبنات2003فاطمه هادي صالح عبد هللا12471422612350012
االدارةالتجاري88.000الرصافة الثانيةاعدادية جسر ديالى التجارية للبنات2000شهد محمد جابر حسين12481422612340015
االدارةالتجاري87.875االنباراعدادية الفلوجة التجارية للبنات2004االء طه احمد يونس12491922612310002
االدارةالتجاري87.750البصرةخارجيون2000مؤمل وليد جواد كاظم12501622611600364
االدارةالتجاري87.750نينوىاعدادية دجلة التجارية للبنين2000عبد الرحمن عمار عبد الغني خضر12511722611310007
االدارةالتجاري87.750االنبارخارجيون1998رسل خليل عواد نايل12521922612601286
االدارةالتجاري87.625الرصافة الثانيةاعدادية الرصافة المهنية للبنات2004صفا علي شعالن سلطان12531422612180043
االدارةالتجاري87.625االنبارخارجيون2000رواء حربي عبيد محمد12541922612601293
االدارةالتجاري87.500االنباراعدادية الرمادي المهنية للبنات2003مروه فاضل محمد علي12551922612160055
االدارةالتجاري87.500االنباراعدادية الرمادي المهنية للبنات2004هاجر عبد القادر محمد خميس12561922612160058
االدارةالتجاري87.250الرصافة الثانيةاعدادية المدائن التجارية للبنات2003مريم منذر داود سلمان12571422612310014
االدارةالتجاري87.125الرصافة الثانيةاعدادية االمين التجارية للبنات2002زينب فاضل مشهد عسل12581422612350008
االدارةالتجاري87.125االنباراعدادية هيت التجارية2002نبأ مصلح عبد علي12591922612330058
االدارةالتجاري87.125ديالىاعدادية التحدي المهنية المختلطة2003مريم علي الطيف سلمان12602122612130038
االدارةالتجاري87.125واسطاعدادية العزيزية المهنية للبنات2003تبارك وجدي حنفيش جار هللا12612622612320004
االدارةالتجاري87.000بابلاعدادية الهاشمية التجارية للبنات2004رقيه عباس كاظم هندي12622322612310007
االدارةالتجاري86.875الرصافة الثانيةاعدادية جسر ديالى التجارية للبنات2004بتول جبار صيهود سلمان12631422612340002
االدارةالتجاري86.625الرصافة االولىاعدادية عائشة المهنية للبنات2002الهام هيثم ابراهيم عبد الواحد12641322612270002
االدارةالتجاري86.625االنبارخارجيون2001فوزيه بشار عبد الباقي عبد الكريم12651922612601324
االدارةالتجاري86.625المثنىاعدادية السماوة المهنية للبنات2002زهراء محمد رسول عبد الجبار12662922612110005
االدارةالتجاري86.500الرصافة الثالثةاعدادية ام البنين المهنية للبنات2002سجى رسول وحيد مساعد12671522612110011
االدارةالتجاري86.500االنباراعدادية الرمادي التجارية للبنين2002يونس هيثم عبد هللا خلف12681922611320028
االدارةالتجاري86.250الكرخ االولىاعدادية الزهور التجارية للبنات2003زهراء عودة محمد رحيم12691022612330009
االدارةالتجاري86.250الرصافة الثانيةاعدادية جسر ديالى التجارية للبنات2001غدير شريف كاطع رمضان12701422612340018
االدارةالتجاري86.250بابلخارجيون1999ميس محمد عليوي حيال12712322612600320
االدارةالتجاري86.250كربالء المقدسةخارجيون1998شوق سامي شهيد خشان12722722612600189
االدارةالتجاري86.125االنباراعدادية الرمادي المهنية للبنات2001تبارك محمد فوزي عبد هللا12731922612160047
االدارةالتجاري86.125االنبارخارجيون2000زينه بزيع عجمي حسين12741922612601294
االدارةالتجاري86.000الرصافة الثانيةخارجيون1999ياسر عائد هادي علي12751422611600231
االدارةالتجاري86.000الرصافة الثانيةاعدادية المدائن التجارية للبنات2004فاطمه فراس خليف حسن12761422612310011
االدارةالتجاري86.000كركوكاعدادية الزهراء المهنية للبنات2004سارة عباس محي الدين قادر علي12772022612140023
االدارةالتجاري86.000كركوكاعدادية الزهراء المهنية للبنات2004نبأ فراس مصطفى حسين12782022612140034
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االدارةالتجاري85.875الكرخ الثالثةاعدادية الرحاب المهنية للبنات2003كوثر حسين رضا خزعل12791222612140006

االدارةالتجاري85.875البصرةاعدادية الخليج العربي التجارية للبنات2001فاطمة الزهراء اكرم عبد االمير عبد الكريم12801622612300012

االدارةالتجاري85.750الكرخ الثالثةاعدادية النهرين التجارية للبنات2002هناء صالح عزاوي علي12811222612310021
االدارةالتجاري85.750الرصافة الثالثةخارجيون2002زينب محمد نصيف جاسم12821522612600385
االدارةالتجاري85.625الرصافة االولىاعدادية عائشة المهنية للبنات2004ازكى نهاد تاج شفيق12831322612270001
االدارةالتجاري85.625الرصافة الثانيةاعدادية جسر ديالى التجارية للبنات2003هبة محمد عبد سلمان12841422612340027
االدارةالتجاري85.625االنباراعدادية الرمادي المهنية للبنات2003قبس عامر عبد الرزاق خلف12851922612160054
االدارةالتجاري85.625االنباراعدادية الفلوجة التجارية للبنات2003نهى نعمان جاسم علي12861922612310014
االدارةالتجاري85.625بابلاعدادية المسيب المهنية للبنات2003تبارك مهدي صاحب حسن12872322612130003
االدارةالتجاري85.500الرصافة الثانيةاعدادية جسر ديالى التجارية للبنات2004نهى ابراهيم قاسم عباس12881422612340024

االدارةالتجاري85.500البصرةاعدادية الخليج العربي التجارية للبنات2004بتول وسام خير هللا سوادي12891622612300002

االدارةالتجاري85.500االنبارخارجيون2000زينه فواز جبير فتيخان12901922612601297
االدارةالتجاري85.375الكرخ الثانيةاعدادية الوركاء التجارية2003علي اصيل مالك كاظم12911122611330024
االدارةالتجاري85.375الكرخ الثانيةاعدادية الدورة التجارية للبنات2002زينب عبد الحميد مجيد حميد12921122612300012
االدارةالتجاري85.375نينوىاعدادية الحدباء المهنية للبنات2001نغم خالد حميد فتحي12931722612160025
االدارةالتجاري85.375كركوكخارجيون1999احمد شحاذه محمد عيسى12942022611600086
االدارةالتجاري85.375كركوكخارجيون2000امين سمير احمد امين12952022611600109
االدارةالتجاري85.250االنباراعدادية الفلوجة التجارية للبنبن2004أنس محمد عبد فرحان12961922611300001
االدارةالتجاري85.250بابلاعدادية المسيب المهنية للبنات2003بنت الهدى طالب حميد عبيس12972322612130001
االدارةالتجاري85.125نينوىاعدادية االنتصار المهنية للبنات2001سارة عامر حامد صالح12981722612100013
االدارةالتجاري85.000الرصافة االولىاعدادية عائشة المهنية للبنات2004ايه حنين محمد حنين12991322612270004
االدارةالتجاري85.000االنباراعدادية الرمادي التجارية للبنين2004بكر محمد ممدوح عبد الرزاق13001922611320003
االدارةالتجاري85.000االنباراعدادية هيت التجارية2003ضحى محمد مخلف فدعوس13011922612330048
االدارةالتجاري85.000االنبارخارجيون2001ميس حسان محمود عبد الهادي13021922612601335
االدارةالتجاري84.875ميسانخارجيون1998رقيه راشد خماس رمضان13032822612600107
االدارةالتجاري84.750كركوكخارجيون1998حكم حسام سامي عبد هللا13042022611600137
االدارةالتجاري84.625الرصافة االولىخارجيون2001ليث سعد عباس حسن13051322611600270
االدارةالتجاري84.625البصرةاعدادية البصرة التجارية للبنين2002عباس مصطفى كمال مرهون13061622611310009
االدارةالتجاري84.625االنبارخارجيون2000سمارا ياسر خضير شوكه13071922612601307
االدارةالتجاري84.625بابلاعدادية بابل المهنية للبنين2002اركان كريم كركان شلغم13082322611120096
االدارةالتجاري84.625واسطاعدادية العزيزية المهنية للبنات2003آمنه عبد الحسين علوان هاوي13092622612320001
االدارةالتجاري84.625كربالء المقدسةاعدادية الحسن ع التجارية للبنبن2001مرتضى موسى جعفر موسى13102722611300009
االدارةالتجاري84.500الكرخ االولىاعدادية الكرخ التجارية للبنين2004يوسف باسل طه محمد13111022611320019
االدارةالتجاري84.500كركوكاعدادية الزهراء المهنية للبنات2002ايالف جالل بهاء الدين توفيق13122022612140010
االدارةالتجاري84.375الكرخ االولىاعدادية الكرخ المهنيه المسائية2003احمد عباس عبد الكريم عباس13131022611700019
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االدارةالتجاري84.375الكرخ الثانيةاعدادية الوركاء التجارية2002ياسين ضياء هادي دهش13141122611330041
االدارةالتجاري84.375الكرخ الثانيةخارجيون2000هديل كريم جبار بريج13151122612600373
االدارةالتجاري84.375الرصافة االولىاعدادية المركزية للمهنية للبنات2002زهراء وسام محمد موسى13161322612240013
االدارةالتجاري84.375بابلخارجيون1999امير رضا فخري صادق13172322611600086
االدارةالتجاري84.375واسطاعدادية الكوت التجارية للبنين2002مرتضى صبيح طالب علي13182622611300014
االدارةالتجاري84.250الكرخ الثانيةاعدادية الخنساء المهنية للبنات2004زهراء اثير محمود رشيد13191122612130010
االدارةالتجاري84.250الكرخ الثانيةاعدادية المحمودية التجارية للبنات2004صفا باسم خليبص عبد هللا13201122612310008
االدارةالتجاري84.250الرصافة االولىاعدادية عائشة المهنية للبنات2004زهراء مهدي عبد الجبار جاسم13211322612270010
االدارةالتجاري84.250الرصافة الثانيةاعدادية المستقبل المهنية للبنات2004زينب حيدر علي حسين13221422612300022
االدارةالتجاري84.250االنباراعدادية الرمادي المهنية للبنات1998فاطمه عواد عمير خلف13231922612160053
االدارةالتجاري84.125الكرخ الثالثةاعدادية الرحاب المهنية للبنات2004حوراء علي سيد خلف13241222612140001
االدارةالتجاري84.125ديالىاعدادية التحدي المهنية المختلطة2004ايمان علي الطيف سلمان13252122612130032
االدارةالتجاري84.000الرصافة الثانيةاعدادية جسر ديالى التجارية للبنات2004فاطمه محسن علي حسين13261422612340021
االدارةالتجاري84.000الرصافة الثانيةاعدادية جسر ديالى التجارية للبنات2002كلثوم جبار صيهود سلمان13271422612340022
االدارةالتجاري84.000واسطاعدادية العزيزية المهنية للبنات2004حوراء طالب خليف ايوب13282622612320005
االدارةالتجاري83.875الكرخ الثانيةاعدادية الخنساء المهنية للبنات2003آيه محمد كريم محمد13291122612130002
االدارةالتجاري83.875ديالىاعدادية التحدي المهنية المختلطة2000مصطفى علي ابراهيم صالح13302122611130028
االدارةالتجاري83.750الرصافة الثانيةاعدادية العدالة التجارية للبنات2004منار هشام علي جواد13311422612320007
االدارةالتجاري83.750الرصافة الثانيةاعدادية جسر ديالى التجارية للبنات2003براء قيس خزعل محمد13321422612340004
االدارةالتجاري83.625الرصافة الثانيةاعدادية جسر ديالى التجارية للبنات2002ساره حسين علي محسن13331422612340012
االدارةالتجاري83.625كركوكاعدادية الزهراء المهنية للبنات2003فاطمة نظام رفيق اسماعيل13342022612140030
االدارةالتجاري83.625بابلخارجيون2000مصطفى فاضل عبد الحسن راضي13352322611600259
االدارةالتجاري83.500الرصافة الثانيةخارجيون1999محمد صباح عبد هللا عودة13361422611600199
االدارةالتجاري83.500الرصافة الثانيةاعدادية جسر ديالى التجارية للبنات2001حنين ماجد عبد الواحد محمد13371422612340005
االدارةالتجاري83.500االنباراعدادية الرمادي التجارية للبنين2001علي سعد جالل صلبي13381922611320014

االدارةالتجاري83.375البصرةاعدادية الخليج العربي التجارية للبنات2002رفل رياض عبد اللطيف صالح13391622612300005

االدارةالتجاري83.375نينوىاعدادية الحدباء المهنية للبنات2003أسيل خضير نواف شبيب13401722612160014
االدارةالتجاري83.375كركوكاعدادية الزهراء المهنية للبنات2002اية نهاد يونس حكمت13412022612140009
االدارةالتجاري83.375بابلاعدادية المسيب المهنية للبنات2001تماره كاظم فاضل محمد13422322612130004
االدارةالتجاري83.250بابلاعدادية الهاشمية التجارية للبنات2001ياسمين قاسم عبد مباشر13432322612310014
االدارةالتجاري83.125الرصافة الثانيةاعدادية الرصافة المهنية للبنات2001تبارك محمد حوفي منسف13441422612180034
االدارةالتجاري83.125الرصافة الثانيةاعدادية الحرية التجارية للبنات2002ساره طاهر حسن طاهر13451422612330009
االدارةالتجاري83.125كركوكاعدادية الزهراء المهنية للبنات2004امنه عمار فوزي كمال13462022612140005
االدارةالتجاري83.000الرصافة االولىاعدادية عائشة المهنية للبنات2005ايه عامر حسن فتاح13471322612270005
االدارةالتجاري83.000االنباراعدادية الرمادي المهنية للبنات2003مالك مظفر دلف عبد13481922612160056
االدارةالتجاري83.000بابلخارجيون1998هاله علي نهايه خلف13492322612600329

38



قائمة باسماء الطلبة االوائل المهني من خريجي السنة الدراسية ٢٠٢١-٢٠٢٢ حسب ضوابط القبول في الجامعات والكليات الحكومية

التخصصالفرعالمعدلالمديريةالمدرسةالمواليداالسمالرقم االمتحانيت
االدارةالتجاري83.000المثنىاعدادية السماوة المهنية للبنات2004زينب الحوراء حميد محمد عبد هللا13502922612110006
االدارةالتجاري82.875الرصافة الثانيةاعدادية جسر ديالى التجارية للبنات2003ريم خزعل حسين منشد13511422612340009
االدارةالتجاري82.875االنباراعدادية الرمادي المهنية للبنات1999رواء محمد شاحوذ صايل13521922612160050
االدارةالتجاري82.750الكرخ الثالثةخارجيون2002نور الهدى علي هاشم حمدان13531222612600181
االدارةالتجاري82.750الرصافة االولىاعدادية عائشة المهنية للبنات2002نبأ محمد باسل احمد13541322612270019
االدارةالتجاري82.750الرصافة الثانيةاعدادية  بغداد المهنية2004باقر حسن كامل جسام13551422611500002
االدارةالتجاري82.750كركوكخارجيون2002بتول صباح محي الدين عبد هللا13562022612600357
االدارةالتجاري82.625الرصافة االولىخارجيون2000الزهراء عبد هللا سهيل عبد هللا13571322612600342
االدارةالتجاري82.625االنبارخارجيون1998ايالف سالم خلف حمدان13581922612601272
االدارةالتجاري82.625كركوكخارجيون2000حيدر فالح هنو عبد13592022611600143
االدارةالتجاري82.625الديوانيةاعدادية الديوانية التجارية للبنين2002محمد عباس عطية لزام13602422611300012
االدارةالتجاري82.625كربالء المقدسةاعدادية كربالء المهنية للبنات2002فاطمه شاكر ذياب نزال13612722612110008
االدارةالتجاري82.571نينوىاعدادية التحرير التجارية المختلطة2001اميرة ملكو مراد شمو13621722612320002
االدارةالتجاري82.500االنباراعدادية الرمادي التجارية للبنين2002عمر اكرم حميد نايف13631922611320016
االدارةالتجاري82.500االنبارخارجيون2002ساره علي احمد عبد13641922612601301
االدارةالتجاري82.375الكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية المهنية2004حمزه مازن طارق توفيق13651222611130044
االدارةالتجاري82.375الرصافة الثانيةاعدادية االمين التجارية للبنات2004آيه عماد صبير حمد13661422612350001
االدارةالتجاري82.375االنباراعدادية الرمادي التجارية للبنين2000يعقوب احمد حماد عبد13671922611320027
االدارةالتجاري82.375كركوكاعدادية الزهراء المهنية للبنات2002اسمى عمر اكرم بهاء الدين13682022612140004
االدارةالتجاري82.250بابلاعدادية الهاشمية التجارية للبنات2004رقية فليح كريم عبد13692322612310006
االدارةالتجاري82.125الرصافة الثانيةاعدادية الرصافة المهنية للبنات2004رقيه محمد جواد كاظم حسين13701422612180036
االدارةالتجاري82.125البصرةاعدادية االنتصار المهنية المختلطة2000ياسين صباح حسن ناصر13711622611140078
االدارةالتجاري82.125كربالء المقدسةاعدادية كربالء المهنية للبنات2004تبارك عبد علي عباس محسن13722722612110002
االدارةالتجاري82.000الكرخ االولىاعدادية الرازي المهنية1999وائل خضير عباس نجم13731022611150056
االدارةالتجاري82.000الرصافة االولىخارجيون2000الحسن هيثم عبد العزيز يوسف13741322611600165

2001مصطفى تحسين فالح مهدي13751622611700028
اعدادية البصرة التجارية المختلطة 

المسائية
االدارةالتجاري82.000البصرة

االدارةالتجاري82.000واسطاعدادية العزيزية المهنية للبنات2003صفا زياد خلف جبار13762622612320013
االدارةالتجاري81.875الكرخ الثانيةخارجيون1999محمد عزيز حسين عزيز13771122611600260
االدارةالتجاري81.875الكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية المهنية2002علي مهدي عبد اللطيف جواد13781222611130054
االدارةالتجاري81.875الرصافة الثانيةاعدادية جسر ديالى التجارية للبنات2000زينب علي جبار حسين13791422612340011
االدارةالتجاري81.875ميساناعدادية المجر الكبير المهنية2002حيدر علي فليح ضمد13802822611130004
االدارةالتجاري81.750الكرخ االولىاعدادية الكرخ التجارية للبنين2004عمر ياسين احمد حسن13811022611320011
االدارةالتجاري81.625الرصافة الثانيةاعدادية الرصافة المهنية للبنات2003ساره شاكر محمود حسون13821422612180041
االدارةالتجاري81.625االنباراعدادية هيت التجارية2002احمد فهد كريم عبد هللا13831922611330003
االدارةالتجاري81.625كركوكاعدادية الزهراء المهنية للبنات2003مالك جودت طالب غريب13842022612140032
االدارةالتجاري81.571نينوىاعدادية برطلة المهنية للبنات2004رهام باسم متي كوركيس13851722612150002
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االدارةالتجاري81.571اربيلاالعدادية المهنية المختلطة في اربيل2005زينه صفاء اسماعيل عبد االحد13863122612100010
االدارةالتجاري81.500الرصافة االولىاعدادية المركزية للمهنية للبنات2004غدير محمد مسلم هادي13871322612240016
االدارةالتجاري81.500الرصافة الثانيةاعدادية جسر ديالى التجارية للبنات2004حوراء حسن زغير خلف13881422612340006
االدارةالتجاري81.500االنباراعدادية الرمادي المهنية للبنات2002نور عالء جاسم حميد13891922612160057
االدارةالتجاري81.500كركوكخارجيون1999محمد مصطفى عبد الرحمن مردان13902022611600277
االدارةالتجاري81.375الرصافة االولىاعدادية المركزية للمهنية للبنات2003رند جمال جليل ادهم13911322612240010
االدارةالتجاري81.375الرصافة الثانيةاعدادية جسر ديالى التجارية للبنات1998عذراء هيثم حاتم فيحان13921422612340017
االدارةالتجاري81.375نينوىاعدادية االنتصار المهنية للبنات1998خديجة احمد صالح عمر13931722612100010
االدارةالتجاري81.375االنباراعدادية الرمادي المهنية للبنات2003تبارك شهاب احمد حمادي13941922612160046
االدارةالتجاري81.375بابلخارجيون1999ضرغام حسين حسن كاطع13952322611600163
االدارةالتجاري81.375بابلاعدادية الهاشمية التجارية للبنات2005هبه علي رباط هادي13962322612310013
االدارةالتجاري81.286الرصافة الثانيةاعدادية المستقبل المهنية للبنات2004كارينيه موسيس اوهان نيسان13971422612300027
االدارةالتجاري81.250الكرخ االولىاعدادية الخضراء المهنية2001حسين عبد الرحمن حسين احمد13981022611180035
االدارةالتجاري81.125الكرخ الثانيةاعدادية الخنساء المهنية للبنات2003بنين صباح جمعه متعب13991122612130006
االدارةالتجاري81.125الكرخ الثانيةاعدادية الدورة التجارية للبنات2003منى صالل عبد الرزاق صالل14001122612300022
االدارةالتجاري81.125االنبارخارجيون1999ياسين خضر صليبي عباس14011922611601247
االدارةالتجاري81.125واسطاعدادية العزيزية المهنية للبنات2002رقيه محمد نصير حسين14022622612320007
االدارةالتجاري81.000الكرخ االولىخارجيون2001طه خضر عباس محل14031022611600060
االدارةالتجاري81.000الكرخ الثالثةاعدادية الرافدين التجارية للبنات2002ندى اياد كاظم خضير14041222612320009
االدارةالتجاري81.000الرصافة االولىخارجيون1998يوسف سلمان اسماعيل موسى14051322611600332
االدارةالتجاري81.000الرصافة الثانيةاعدادية الرصافة المهنية للبنات2002علياء كاظم علي حسون14061422612180046

االدارةالتجاري81.000البصرةاعدادية الخليج العربي التجارية للبنات2001نور علي حسين عبد الزهرة14071622612300018

االدارةالتجاري81.000صالح الدينخارجيون1999عبد العزيز عبد الخالق حسن عطيه14081822611600154
االدارةالتجاري81.000االنبارخارجيون1999محمد ماجد شعبان رجاء14091922611601082
االدارةالتجاري80.875الكرخ الثالثةخارجيون2000مصطفى عبد الكريم اسماعيل مرزوك14101222611600132
االدارةالتجاري80.875االنبارخارجيون1998هند ذنون مجيد جبير14111922612601351
االدارةالتجاري80.750الكرخ الثانيةاعدادية الوركاء التجارية2000احمد خليل نعيم عيدان14121122611330003
االدارةالتجاري80.750الكرخ الثانيةاعدادية الخنساء المهنية للبنات2004اسراء صباح حسن حتاجه14131122612130003
االدارةالتجاري80.750واسطاعدادية العزيزية المهنية للبنات2002هديل رسول عباس يوسف14142622612320017
االدارةالتجاري80.625الكرخ االولىاعدادية الزهور التجارية للبنات2001زهراء محمد علي رحمان سدخان14151022612330010
االدارةالتجاري80.625الكرخ الثالثةاعدادية النهرين التجارية للبنات2004طيبه حيدر عامر نعمه14161222612310014
االدارةالتجاري80.625االنبارخارجيون1999ايوب عويد غدير حبيب14171922611600547
االدارةالتجاري80.625االنبارخارجيون1998نؤاس تحسين علي حسين14181922612601337
االدارةالتجاري80.625اربيلاالعدادية المهنية المختلطة في اربيل2004امنه نافع علي حسين14193122612100006
االدارةالتجاري80.500الكرخ االولىاعدادية الكرخ التجارية للبنين2004مهند ساعد خضير جياد14201022611320017
االدارةالتجاري80.500الرصافة الثالثةخارجيون1999محمد باقر احمد عطيه زوير14211522611600313
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االدارةالتجاري80.375الرصافة االولىخارجيون2000محمد حسين منشد جامل14221322611600278
االدارةالتجاري80.375الرصافة الثانيةاعدادية االبتكار المهنية2002محمد هادي يوسف حسين14231422611200053
االدارةالتجاري80.375الرصافة الثانيةاعدادية جسر ديالى التجارية للبنات2001فاطمه طالب محمد عطروز14241422612340020
االدارةالتجاري80.375نينوىاعدادية الحدباء المهنية للبنات2001هند محمد بشير احمد14251722612160027
االدارةالتجاري80.375كركوكاعدادية الزهراء المهنية للبنات2003عائشة حسن علي محمد14262022612140027
االدارةالتجاري80.375النجف االشرفاعدادية النجف التجارية للبنين2001منتظر راضي حبيب عبد علي14272522611300011
االدارةالتجاري80.250الرصافة الثانيةاعدادية المثنى المهنية2003علي محمد عبد الرزاق حسن14281422611110033
االدارةالتجاري80.250االنبارخارجيون1999يقين اياد شفيق اسماعيل14291922612601359
االدارةالتجاري80.250بابلخارجيون1999مناسك محمود جبار خلف14302322612600319
االدارةالتجاري80.125كركوكخارجيون1999محمد عباس سعيد موسى14312022611600265
االدارةالتجاري80.125واسطاعدادية السالم التجارية للبنات2004زهراء حسن منصور حسين14322622612310003
االدارةالتجاري80.000الرصافة الثانيةاعدادية الربيع المهنية للبنات2004مريم محمد محسن صبح14331422612190015
االدارةالتجاري80.000الرصافة الثالثةخارجيون2000سجاد عباس رزوقي راضي14341522611600216
االدارةالتجاري80.000االنبارخارجيون2000علي فائق ناصر سلمان14351922611600867
االدارةالتجاري80.000بابلاعدادية المحاويل التجارية للبنات2000فاتن كاظم عبيد سهيان14362322612300003
االدارةالتجاري80.000بابلخارجيون1999آيات ميثم نوري قاسم14372322612600282
االدارةالتجاري80.000المثنىاعدادية السماوة المهنية للبنات2000سلوى يحيى سيلو حسين14382922612110009
االدارةالتجاري80.000المثنىاعدادية السماوة المهنية للبنات2005فاطمه محمد حسين عبد14392922612110011
المحاسبةالتجاري95.500الرصافة الثانيةاعدادية االمين التجارية للبنات2004نبا توفيق محمد توفيق14401422622350029
المحاسبةالتجاري95.125الكرخ الثانيةاعدادية السيدية المهنية للبنات2004رسل صفاء عبد الزهره رسول14411122622140016
المحاسبةالتجاري94.875البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2004فاطمه هيثم نجم كريم14421622622160031
المحاسبةالتجاري94.250الكرخ الثانيةاعدادية الزهراء التجارية للبنات2004ساره سعد سعيد عبد الرحمن14431122622320012
المحاسبةالتجاري94.250الرصافة االولىاعدادية المركزية للمهنية للبنات2004ساره سعد الدين سلمان زيدان14441322622240031
المحاسبةالتجاري93.625البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2004فاطمه اسعد محمود عبد النبي14451622622160028
المحاسبةالتجاري93.375البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات1999نور فالح حمد خضير14461622622160036
المحاسبةالتجاري93.250الرصافة الثانيةاعدادية االمين التجارية للبنات2004رقيه هشام سلمان حسين14471422622350018
المحاسبةالتجاري93.250االنباراعدادية الرمادي المهنية للبنات2001شيماء هاني هاشم لفته14481922622160065
المحاسبةالتجاري93.125الرصافة الثانيةاعدادية االمين التجارية للبنات2004شهالء عبد الكاظم رحيمه فضل14491422622350022
المحاسبةالتجاري93.125ديالىاعدادية بعقوبة المهنية للبنات2004زهراء حسن هادي علوان14502122622180030
المحاسبةالتجاري93.000الرصافة الثانيةاعدادية الرصافة المهنية للبنات2004يقين رزاق جهلول طاهر14511422622180071
المحاسبةالتجاري93.000البصرةاعدادية شط العرب المهنية2004حسن فؤاد خلف فالح14521622621170043
المحاسبةالتجاري93.000ذي قاراعدادية ذي قار المهنية للبنات2003عذراء فيصل كاظم ربيع14532222622210019
المحاسبةالتجاري92.875الكرخ الثانيةاعدادية الزهراء التجارية للبنات2000دعاء نائل شهاب أحمد14541122622320005
المحاسبةالتجاري92.625الرصافة الثانيةاعدادية المستقبل المهنية للبنات2004زينب احمد عادل كامل14551422622300043
المحاسبةالتجاري92.375االنباراعدادية الرمادي المهنية للبنات1999زهراء عبد السالم حسين علي14561922622160061
المحاسبةالتجاري92.375االنباراعدادية الرمادي المهنية للبنات1999ياسمين عبد السالم حسين علي14571922622160071
المحاسبةالتجاري92.125البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2003زهراء نصير جابر كاظم14581622622160019

41



قائمة باسماء الطلبة االوائل المهني من خريجي السنة الدراسية ٢٠٢١-٢٠٢٢ حسب ضوابط القبول في الجامعات والكليات الحكومية

التخصصالفرعالمعدلالمديريةالمدرسةالمواليداالسمالرقم االمتحانيت
المحاسبةالتجاري92.000الكرخ الثالثةاعدادية الرافدين التجارية للبنات2002نرجس علي حيدر علي14591222622320022

المحاسبةالتجاري92.000الرصافة االولىاعدادية فاطمة الزهراء المهنية للبنات2004فاطمه عبد الرحمن محمد سبع14601322622260009

المحاسبةالتجاري91.875الكرخ الثالثةاعدادية الرافدين التجارية للبنات2003دالل علي تحسين خلف14611222622320014
المحاسبةالتجاري91.875الكرخ الثالثةاعدادية الرافدين التجارية للبنات2004شهد حسين عبد سلمان14621222622320017
المحاسبةالتجاري91.750الكرخ الثانيةخارجيون1998مريم سالم محمد عبد هللا14631122622600388
المحاسبةالتجاري91.750الكرخ الثالثةاعدادية الصمود التجارية للبنات2005رقيه علي خليل فهد14641222622300009
المحاسبةالتجاري91.750البصرةاعدادية الفيحاء التجارية للبنات2005بتول كريم نمر حنون14651622622330006
المحاسبةالتجاري91.500الرصافة الثانيةاعدادية المستقبل المهنية للبنات2004زهراء جبار جودة سوادي14661422622300040
المحاسبةالتجاري91.500البصرةاعدادية شط العرب المهنية2002كاظم انور كاظم عبد هللا14671622621170051
المحاسبةالتجاري91.000البصرةاعدادية الفيحاء التجارية للبنات2004منار مثنى مطشر سعود14681622622330041
المحاسبةالتجاري90.875البصرةاعدادية الفيحاء التجارية للبنات1999اسراء حسن علوان كاظم14691622622330003
المحاسبةالتجاري90.875ديالىاعدادية بعقوبة المهنية للبنات2000تقى مظفر محمود مهدي14702122622180023
المحاسبةالتجاري90.750النجف االشرفاعدادية النجف المهنيه للبنات2004كوثر صباح جعفر محمد علي14712522622310043
المحاسبةالتجاري90.625الكرخ الثانيةاعدادية الزهراء التجارية للبنات2003شهد محمد علي محمد14721122622320018
المحاسبةالتجاري90.625االنباراعدادية الرمادي المهنية للبنات2000ساره مجيد علي عباس14731922622160063
المحاسبةالتجاري90.625ميساناعدادية العمارة المهنية للبنات2004زهراء نادر محمد علي عبد14742822622120015
المحاسبةالتجاري90.500الكرخ االولىاعدادية النضال التجارية للبنات2004زينب جبار مفتن داغر14751022622300044
المحاسبةالتجاري90.500الكرخ الثالثةاعدادية الرافدين التجارية للبنات2004نانسي صاحب جواد صاحب14761222622320021
المحاسبةالتجاري90.250الكرخ الثانيةاعدادية البيان المهنية للبنات2004ورقاء صدام محمد عبد14771122622120070
المحاسبةالتجاري90.125الكرخ الثانيةاعدادية السيدية المهنية للبنات2004رانيه علي جعفر جبار14781122622140015
المحاسبةالتجاري90.125البصرةاعدادية الفيحاء التجارية للبنات2003نبأ محمود حسن علي14791622622330042
المحاسبةالتجاري90.125ديالىاعدادية بعقوبة المهنية للبنات2002زهراء ابراهيم جاسم محمد14802122622180029
المحاسبةالتجاري89.625النجف االشرفاعدادية النجف المهنيه للبنات2004تبارك كريم حسين علي14812522622310029
المحاسبةالتجاري89.500الكرخ االولىاعدادية الخضراء المهنية2004عبد هللا ضياء نيسان زبار14821022621180051
المحاسبةالتجاري89.500الكرخ الثانيةاعدادية السيدية المهنية للبنات2003هدى فراس هاشم جاسم14831122622140029
المحاسبةالتجاري89.500الرصافة الثانيةاعدادية المثنى المهنية2004محمد رعد عباس هادي14841422621110044
المحاسبةالتجاري89.500الرصافة الثانيةاعدادية العدالة التجارية للبنات2004ود خليل ابراهيم جواد14851422622320020
المحاسبةالتجاري89.500نينوىاعدادية بعشيقة المهنية المختلطة2001محمد كريم شهيد خضير14861722621090020
المحاسبةالتجاري89.375الكرخ الثانيةاعدادية الخنساء المهنية للبنات2003غدير عمار احمد سلمان14871122622130026
المحاسبةالتجاري89.375الرصافة االولىاعدادية عائشة المهنية للبنات2004رقية يوسف محمد حسن14881322622270029
المحاسبةالتجاري89.375الرصافة االولىاعدادية عائشة المهنية للبنات2004هدير رافد حسين عالوي14891322622270053
المحاسبةالتجاري89.250كربالء المقدسةاعدادية الحسن ع التجارية للبنبن2001محمد حسن هاني محمود عباس14902722621300029
المحاسبةالتجاري89.125الكرخ االولىاعدادية الفردوس المهنية للبنات2004استبرق رياض سلمان سرهيد14911022622190012
المحاسبةالتجاري89.125االنباراعدادية حديثـة المهنية للبنات2004ايات حقي اسماعيل سليمان14921922622150003
المحاسبةالتجاري89.125ميساناعدادية العمارة المهنية للبنات2001تبارك حاتم عبد الواحد شويع14932822622120007
المحاسبةالتجاري88.875الكرخ االولىاعدادية الفردوس المهنية للبنات2004نرجس علي موسى خميس14941022622190030
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التخصصالفرعالمعدلالمديريةالمدرسةالمواليداالسمالرقم االمتحانيت
المحاسبةالتجاري88.875الكرخ االولىاعدادية الزهور التجارية للبنات2004فاطمه كامل شمخي جابر14951022622330024
المحاسبةالتجاري88.875ميساناعدادية الزهراء التجاريـة للبنات2003زهراء رحمه علي فرج14962822622310021

المحاسبةالتجاري88.750البصرةاعدادية الخليج العربي التجارية للبنات2002نور مازن سلمان عبد الرزاق14971622622300051

المحاسبةالتجاري88.625الكرخ الثالثةاعدادية النهرين التجارية للبنات2002ذكرى احمد صالل حمزه14981222622310029
المحاسبةالتجاري88.625البصرةاعدادية البصرة التجارية للبنين2002عقيل مسلم مجيد عبد هللا14991622621310043
المحاسبةالتجاري88.625ديالىخارجيون1999ديانا عبد العزيز صالح عبد القادر15002122622600331
المحاسبةالتجاري88.500الكرخ الثانيةاعدادية الزهراء التجارية للبنات2003اكرام حسين وهيب حميد15011122622320003
المحاسبةالتجاري88.500الكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية المهنية2004حسين حيدر عارف رشيد15021222621130061
المحاسبةالتجاري88.500البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2004فاطمه طاهر حبيب عبود15031622622160030
المحاسبةالتجاري88.500كربالء المقدسةاعدادية كربالء المهنية للبنات2003زهراء عباس حطاب شاوي15042722622110024
المحاسبةالتجاري88.375الكرخ االولىاعدادية الرازي المهنية2001اسامة اكرم نجم عبد هللا15051022621150058
المحاسبةالتجاري88.375الكرخ االولىاعدادية  ميسلون التجارية للبنات2005ايالف حيدر محمد حسين15061022622310016
المحاسبةالتجاري88.375الكرخ الثانيةاعدادية البيان المهنية للبنات2003تبارك عادل كامل خضير15071122622120035

المحاسبةالتجاري88.375البصرةاعدادية الخليج العربي التجارية للبنات2003زهراء عبد الكريم حميد علي15081622622300031

المحاسبةالتجاري88.375كركوكاعدادية الزهراء المهنية للبنات2003زينب عبد المطلب عبد الرحمن علي15092022622140044
المحاسبةالتجاري88.375بابلاعدادية الفرات المهنية للبنات2003زهراء ضياء نعيم عبد15102322622140025
المحاسبةالتجاري88.250االنباراعدادية الرمادي المهنية للبنات2001مريم نزار زبن لطوفي15111922622160068
المحاسبةالتجاري88.125الرصافة االولىاعدادية عائشة المهنية للبنات2004عذراء حيدر حربي محمد15121322622270038
المحاسبةالتجاري88.125الرصافة الثانيةاعدادية الحرية التجارية للبنات2003سجى صادق درب ثامر15131422622330030
المحاسبةالتجاري88.125ميساناعدادية العمارة المهنية للبنات2001نور الزهراء علي عطية ثامر15142822622120029
المحاسبةالتجاري88.000الكرخ االولىاعدادية الكرخ التجارية للبنين2001المختار علي عبد الجليل محمود15151022621320024
المحاسبةالتجاري88.000الكرخ الثانيةاعدادية البيان المهنية للبنات2004مها سعد حسين صادق15161122622120056
المحاسبةالتجاري88.000الرصافة الثانيةاعدادية الرصافة المهنية للبنات2004فرقان محمد حسون كعيد15171422622180064
المحاسبةالتجاري88.000البصرةاعدادية البصرة التجارية للبنين2004محمد احسان عبد هللا حسن15181622621310058

المحاسبةالتجاري88.000البصرةاعدادية الخليج العربي التجارية للبنات2003ابرار لؤي سعيد علي15191622622300019

المحاسبةالتجاري88.000كربالء المقدسةاعدادية كربالء المهنية للبنات2004هدى سلمان علي حسين15202722622110043
المحاسبةالتجاري87.875الكرخ الثالثةاعدادية الرحاب المهنية للبنات2003رسل عمر عباس علوان15211222622140013
المحاسبةالتجاري87.875الكرخ الثالثةاعدادية الرحاب المهنية للبنات2003نور عالء عباس حسن15221222622140018

2004هاجر حيدر صبح زاير15231522622310029
اعدادية خولة بنت االزور التجارية 

للبنات
المحاسبةالتجاري87.875الرصافة الثالثة

المحاسبةالتجاري87.875كركوكاعدادية الزهراء المهنية للبنات2002اسراء احمد ابو بكر محمد امين15242022622140038
المحاسبةالتجاري87.625الكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية المهنية2004علي حيدر عارف رشيد15251222621130065
المحاسبةالتجاري87.625الكرخ الثالثةاعدادية الكاظمية المهنية2002محمد باقر حسنين علي حسن15261222621130066
المحاسبةالتجاري87.625الرصافة الثانيةاعدادية العدالة التجارية للبنات2001عبير سليم كاظم حمد15271422622320016
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التخصصالفرعالمعدلالمديريةالمدرسةالمواليداالسمالرقم االمتحانيت
المحاسبةالتجاري87.625نينوىاعدادية بعشيقة المهنية المختلطة2002علي ابراهيم ياسين رجب15281722621090019
المحاسبةالتجاري87.625نينوىاعدادية دجلة التجارية للبنين2004سبهان مشعل هاشم محمد15291722621310022
المحاسبةالتجاري87.625ميساناعدادية الرافدين التجارية للبنين2003حسين سليم عبد علي ماهود15302822621320017
المحاسبةالتجاري87.571نينوىاعدادية سنحاريب المهنية للبنات2002عذراء ثائر صبيح يوسف15311722622140004
المحاسبةالتجاري87.500الكرخ االولىاعدادية  ميسلون التجارية للبنات2001ايمان عادل عبد خلف15321022622310017
المحاسبةالتجاري87.500الكرخ الثانيةاعدادية الخنساء المهنية للبنات2003زهراء اسماعيل عبد النبي مهر15331122622130017
المحاسبةالتجاري87.500الكرخ الثانيةاعدادية المحمودية التجارية للبنات2004ايه محمد راشد خضير15341122622310014
المحاسبةالتجاري87.500الرصافة االولىاعدادية المركزية للمهنية للبنات2004نور الهدى ياسر عواد كريم15351322622240037
المحاسبةالتجاري87.500الرصافة الثالثةاعدادية ام البنين المهنية للبنات2004حوراء حيدر عايد موزان15361522622110020
المحاسبةالتجاري87.500البصرةاعدادية الزبير المهنية2000حسين الزم عبيد جازع15371622621120084
المحاسبةالتجاري87.375الرصافة الثانيةاعدادية الحرية التجارية للبنات2002سرور عباس نجم سالم15381422622330032
المحاسبةالتجاري87.375الديوانيةاعدادية الديوانية المهنية للبنات2003صفاء حسين زبالة دايش15392422622130087
المحاسبةالتجاري87.250البصرةاعدادية البصرة التجارية للبنين2002علي خالد عباس سالم15401622621310047
المحاسبةالتجاري87.250البصرةاعدادية البصرة التجارية للبنين2004علي نشوان ستار جبار15411622621310054
المحاسبةالتجاري87.125الكرخ االولىاعدادية النضال التجارية للبنات2003رقية حسين عواد حسين15421022622300041
المحاسبةالتجاري87.125الكرخ الثانيةاعدادية البيان المهنية للبنات2005هدى حسين عبد عريبي15431122622120067
المحاسبةالتجاري87.125الكرخ الثانيةاعدادية السيدية المهنية للبنات2003ليا مهند محمد جابر15441122622140027
المحاسبةالتجاري87.125الكرخ الثانيةاعدادية المحمودية التجارية للبنات2004بنين حسين علي حسين15451122622310015
المحاسبةالتجاري87.125الكرخ الثانيةاعدادية المحمودية التجارية للبنات2003مريم مهدي نعيس خليف15461122622310024
المحاسبةالتجاري87.125النجف االشرفاعدادية النجف المهنيه للبنات2003زهراء حسين صالح هادي15472522622310032
المحاسبةالتجاري87.000الرصافة الثانيةاعدادية المثنى المهنية2003حسن مثنى كتاب حامد15481422621110041
المحاسبةالتجاري87.000النجف االشرفاعدادية النجف المهنيه للبنات2004صفا رائد فاخر عبد العباس15492522622310039
المحاسبةالتجاري87.000كربالء المقدسةاعدادية كربالء المهنية للبنات2003ايه حسين علي عبد15502722622110014
المحاسبةالتجاري86.875الرصافة الثانيةاعدادية المستقبل المهنية للبنات2004منار وليد كريم احمد15511422622300054
المحاسبةالتجاري86.875ميساناعدادية العمارة المهنية للبنات1999نبأ محمد معين عكاب15522822622120027
المحاسبةالتجاري86.750الديوانيةاعدادية الديوانية المهنية للبنات2003رقيه مهدي صالح جالد15532422622130076
المحاسبةالتجاري86.750كربالء المقدسةخارجيون2001فاطمه علي حسين عبد15542722622600213

المحاسبةالتجاري86.625الرصافة االولىاعدادية فاطمة الزهراء المهنية للبنات2003تبارك باسم عزيز محمد15551322622260002

المحاسبةالتجاري86.625الرصافة الثانيةاعدادية المثنى المهنية2004احمد رائد حسون محمد15561422621110039
المحاسبةالتجاري86.625النجف االشرفاعدادية النجف المهنيه للبنات1999زهراء ناجح عباس عبود15572522622310035
المحاسبةالتجاري86.625كربالء المقدسةاعدادية كربالء المهنية للبنات2000فلسطين فائق حسن احمد15582722622110036
المحاسبةالتجاري86.500الديوانيةاعدادية الديوانية التجارية للبنين2002علي عيسى كاظم عبود15592422621300033
المحاسبةالتجاري86.375الرصافة االولىاعدادية عائشة المهنية للبنات2004فرح عبد الرحمن هاشم جواد15601322622270044
المحاسبةالتجاري86.250الكرخ الثانيةاعدادية البيان المهنية للبنات2004نور اسماعيل خليل فاضل15611122622120062
المحاسبةالتجاري86.250ذي قاراعدادية ذي قار المهنية للبنات2004االء حسن ظالل دويح15622222622210002
المحاسبةالتجاري86.250الديوانيةاعدادية الديوانية التجارية للبنين1999حسين سلمان عبد االمير جاسم15632422621300020
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التخصصالفرعالمعدلالمديريةالمدرسةالمواليداالسمالرقم االمتحانيت
المحاسبةالتجاري86.125الرصافة االولىاعدادية عائشة المهنية للبنات2002فاطمه عباس محمد محيسن15641322622270041
المحاسبةالتجاري86.125كربالء المقدسةاعدادية الحضارة المهنية للبنات2002بنين احسان عباس عبود15652722622120001
المحاسبةالتجاري86.000الكرخ االولىاعدادية  ميسلون التجارية للبنات2003كوثر محمد عواد حاضر15661022622310036
المحاسبةالتجاري86.000الرصافة الثالثةاعدادية ام البنين المهنية للبنات2004زينب عظيم صدام جبر15671522622110022
المحاسبةالتجاري85.875الرصافة االولىاعدادية عائشة المهنية للبنات2002مريم زياد جواد كاظم15681322622270045
المحاسبةالتجاري85.750الكرخ االولىاعدادية الرازي المهنية2003مصطفى رائد اسماعيل احمد15691022621150072
المحاسبةالتجاري85.750الكرخ االولىاعدادية النضال التجارية للبنات2004تماره صادق سلمان علي15701022622300034
المحاسبةالتجاري85.750الكرخ الثانيةاعدادية البيان المهنية للبنات2003هبه محمد حمزه فرهود15711122622120066
المحاسبةالتجاري85.750الكرخ الثانيةاعدادية الزهراء التجارية للبنات2003زينب فؤاد ارحيم جاسم15721122622320011
المحاسبةالتجاري85.750الرصافة الثانيةاعدادية االمين التجارية للبنات2003نبا عباس عبد كريم15731422622350031
المحاسبةالتجاري85.750ميساناعدادية العمارة المهنية للبنات2003زينب حنون عفات مهنا15742822622120016
المحاسبةالتجاري85.625الكرخ الثانيةاعدادية المحمودية التجارية للبنات2003ايات علي كشيش ماضي15751122622310013
المحاسبةالتجاري85.625الكرخ الثالثةاعدادية الصمود التجارية للبنات2002تبارك عبد الجبار هاشم حسين15761222622300004
المحاسبةالتجاري85.625واسطاعدادية العقيلة زينب المهنية للبنات2004ايات احمد مالك شمخي15772622622150056
المحاسبةالتجاري85.500الكرخ الثانيةاعدادية الخنساء المهنية للبنات2000زهراء علي عبد هللا ارحيمه15781122622130020
المحاسبةالتجاري85.500الكرخ الثانيةاعدادية الخنساء المهنية للبنات2004زهراء وسام صبحي اسماعيل15791122622130021
المحاسبةالتجاري85.500ميساناعدادية العمارة المهنية للبنات2002زينب محمد سعيد شويرد15802822622120017
المحاسبةالتجاري85.375الرصافة الثالثةاعدادية ام البنين المهنية للبنات2003فاطمه جاسم محمد حسن15811522622110026
المحاسبةالتجاري85.375بابلاعدادية الفرات المهنية للبنات2001زهراء علي محمود محمد15822322622140026
المحاسبةالتجاري85.250الرصافة الثانيةاعدادية الحرية التجارية للبنات2001رسل جبار مزيد عريد15831422622330027
المحاسبةالتجاري85.250البصرةاعدادية شط العرب المهنية2002كاظم جواد كاظم لفته15841622621170052
المحاسبةالتجاري85.250كربالء المقدسةاعدادية الحضارة المهنية للبنات2002تبارك حمزه نعمه كريم15852722622120003
المحاسبةالتجاري85.250ميساناعدادية المجر الكبير التجارية للبنات2003سهى كامل مالح عليوي15862822622330006
المحاسبةالتجاري85.125الكرخ الثانيةخارجيون1998مريم عبد الكريم شلتاغ جبر15871122622600389
المحاسبةالتجاري85.125البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2002نبا عبد الحسين مكي عبد الرسول15881622622160034

المحاسبةالتجاري85.125البصرةاعدادية الخليج العربي التجارية للبنات2004دينا مازن علي ناصر15891622622300028

المحاسبةالتجاري85.125بابلاعدادية الفرات المهنية للبنات2002نور عبد الكريم كاظم عبد15902322622140040
المحاسبةالتجاري85.125كربالء المقدسةاعدادية كربالء المهنية للبنات2004زهراء احمد كاظم جابر15912722622110022
المحاسبةالتجاري85.000البصرةاعدادية الفيحاء التجارية للبنات2001زينه موفق عباس سالم15921622622330022
المحاسبةالتجاري85.000ذي قاراعدادية اكد المهنية2002محمد ماجد حميد وارد15932222621230034
المحاسبةالتجاري85.000كربالء المقدسةاعدادية كربالء المهنية للبنات2003دهاق مهند محمد اسود15942722622110019
المحاسبةالتجاري85.000كربالء المقدسةاعدادية كربالء المهنية للبنات2003رفل حكمت عادل محمد15952722622110020
المحاسبةالتجاري84.875الكرخ الثانيةاعدادية السيدية المهنية للبنات2003ايه زهير قاسم حياوي15961122622140011
المحاسبةالتجاري84.875الرصافة الثانيةاعدادية دجلة المهنية للبنات2003شهد فيصل رحيم محمد15971422622220028
المحاسبةالتجاري84.875الرصافة الثانيةاعدادية المستقبل المهنية للبنات2004اية عالء جاسم محمد15981422622300032
المحاسبةالتجاري84.875الرصافة الثانيةاعدادية العدالة التجارية للبنات2004مريم رضا سلومي محمد15991422622320018
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التخصصالفرعالمعدلالمديريةالمدرسةالمواليداالسمالرقم االمتحانيت
المحاسبةالتجاري84.875الرصافة الثانيةاعدادية العدالة التجارية للبنات1999موده عبد السالم عطيه عبد السالم16001422622320019
المحاسبةالتجاري84.875الرصافة الثانيةاعدادية الحرية التجارية للبنات2004وسن قاسم محمد حسن16011422622330044
المحاسبةالتجاري84.750الكرخ الثانيةاعدادية السيدية المهنية للبنات2003رغد عماد عبد الزهرة حسن16021122622140017
المحاسبةالتجاري84.750الكرخ الثالثةاعدادية النهرين التجارية للبنات2004زهراء عقيل عبادي محمد16031222622310037
المحاسبةالتجاري84.750البصرةاعدادية البصرة التجارية للبنين2004علي حيدر حزام عبد السادة16041622621310046
المحاسبةالتجاري84.750البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2004دانيه سالم عبد الصاحب سوزه16051622622160014
المحاسبةالتجاري84.750ذي قاراعدادية اكد المهنية2004مقتدى حيدر بدري اسود16062222621230035
المحاسبةالتجاري84.750ميساناعدادية الرافدين التجارية للبنين2002سجاد عماد عبد الملك ياسين16072822621320022
المحاسبةالتجاري84.625البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2005هبه عبد اللطيف جبار علي16081622622160037

المحاسبةالتجاري84.625البصرةاعدادية الخليج العربي التجارية للبنات2003بنين عبد الودود عبد االمير عبد النبي16091622622300023

المحاسبةالتجاري84.500الكرخ الثانيةاعدادية الوركاء التجارية2004ياسين عبد الرزاق علي حسن16101122621330075
المحاسبةالتجاري84.500البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2003غدير هادي لعيبي بطوش16111622622160026
المحاسبةالتجاري84.500البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2003هبه ميثاق جابر كاظم16121622622160038

المحاسبةالتجاري84.500البصرةاعدادية الخليج العربي التجارية للبنات2004فاطمة لؤي اسعد عبد الوهاب16131622622300043

المحاسبةالتجاري84.375ميساناعدادية الزهراء التجاريـة للبنات2004ايه كاظم غانم عنيد16142822622310009
المحاسبةالتجاري84.250الكرخ الثانيةاعدادية السيدية المهنية للبنات2004فاطمه نصر فواد حياوي16151122622140025

2002منتظر راضي جغاري عيسى16161622621700040
اعدادية البصرة التجارية المختلطة 

المسائية
المحاسبةالتجاري84.250البصرة

المحاسبةالتجاري84.125الكرخ الثانيةاعدادية الدورة التجارية للبنات2003ساره عبد الرحمن سالم فياض16171122622300031
المحاسبةالتجاري84.125الكرخ الثالثةاعدادية الصمود التجارية للبنات2004مروه هيثم عبد الصاحب حمودي16181222622300013
المحاسبةالتجاري84.125الرصافة الثانيةاعدادية االمين التجارية للبنات2003ايه احمد حسن حمادي16191422622350015
المحاسبةالتجاري84.125البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2001نور ضياء احمد مال هللا16201622622160035
المحاسبةالتجاري84.125ميساناعدادية العمارة التجارية للبنين2003حسين علي خلف رحيمة16212822621300018
المحاسبةالتجاري84.000الكرخ االولىاعدادية النضال التجارية للبنات2002رسق عالء سعيد موسى16221022622300038
المحاسبةالتجاري84.000الكرخ االولىاعدادية  ميسلون التجارية للبنات2003اسراء زاهد فوزي عبد هللا16231022622310010
المحاسبةالتجاري84.000البصرةاعدادية االندلس التجارية للبنين2003علي عبد الزهره هاشم محمد16241622621320046
المحاسبةالتجاري84.000صالح الديناعدادية الطوز التجارية للبنات2004مالك ايوب ايدن شكور16251822622340027
المحاسبةالتجاري84.000الديوانيةاعدادية الديوانية التجارية للبنين2002صادق علي وادي حمزه16262422621300025
المحاسبةالتجاري83.875الكرخ الثالثةاعدادية النهرين التجارية للبنات2002روان صباح عبد الحسن صوب هللا16271222622310032
المحاسبةالتجاري83.875البصرةاعدادية البصرة التجارية للبنين2000علي جاسم كاظم علي16281622621310045
المحاسبةالتجاري83.875البصرةاعدادية الفيحاء التجارية للبنات2002زينب ماجد طالب سوادي16291622622330019
المحاسبةالتجاري83.875ميساناعدادية الزهراء التجاريـة للبنات2005ايه قاسم كريم كاظم16302822622310008
المحاسبةالتجاري83.750الكرخ االولىاعدادية  ميسلون التجارية للبنات2004سجى بشير طه احمد16311022622310030
المحاسبةالتجاري83.750الرصافة االولىاعدادية المركزية المهنية للبنين2004يوسف حيدر حنون مسير16321322621280040
المحاسبةالتجاري83.750كركوكاعدادية الزهراء المهنية للبنات2001هاجر جمال جميل حسن16332022622140060
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المحاسبةالتجاري83.750بابلاعدادية الفرات المهنية للبنات2003زهراء حسين حميد مكي16342322622140024
الزراعيالزراعي88.750نينوىاعدادية نينوى الزراعية المختلطة2004ايمان حسن احمد مال16351722702500065
الزراعيالزراعي88.000االنباراعدادية هيت الزراعية1999ارشد عبد البديع ياسين جلوب16361922701510002
الزراعيالزراعي85.250االنباراعدادية هيت الزراعية2004صابرين اديب يوسف عبد الرزاق16371922702510010
الزراعيالزراعي84.000كركوكاعدادية كركوك الزراعية المختلطة2003محمد سالم محمود ولي16382022701500007
الزراعيالزراعي83.625االنبارخارجيون1998مصطفى خالد حماد مشعان16391922701601457
الزراعيالزراعي83.375االنباراعدادية الرمادي الزراعية2003اشتي سعد محمد علي16401922702500025
الزراعيالزراعي83.250االنباراعدادية الرمادي الزراعية2002سلطان عبد االمير محمد حماد16411922701500002
الزراعيالزراعي82.500االنباراعدادية الرمادي الزراعية2001كرم خليل ابراهيم مطر16421922701500009
الزراعيالزراعي82.250نينوىخارجيون1998حامد يونس عبد هللا خلف16431722701600276
الزراعيالزراعي81.875االنباراعدادية الرمادي الزراعية2005همام محمد سرحان عبد16441922701500021
الزراعيالزراعي81.875االنبارخارجيون1999محمود سالم عبد اللطيف محمود16451922701601451
الزراعيالزراعي81.625االنباراعدادية الرمادي الزراعية2001محمد هاشم عبد المجيد رشيد16461922701500015
الزراعيالزراعي81.500االنباراعدادية الرمادي الزراعية1999يعقوب يوسف صالح حمود16471922701500023
الزراعيالزراعي81.375االنباراعدادية الرمادي الزراعية2000قتاده طارق كامل داود16481922701500008
الزراعيالزراعي80.875ذي قارخارجيون1998محمد تقي مجيد حسن جياد16492222701600358
الزراعيالزراعي80.875الديوانيةخارجيون1998حسين زهير شهاب احمد16502422701600217
الزراعيالزراعي80.500المثنىخارجيون1998حسام كريم عطشان كاطع16512922701600115
الزراعيالزراعي80.375االنباراعدادية الرمادي الزراعية2000سراء مخلص محمد حسن16521922702500029
الزراعيالزراعي80.375النجف االشرفاعدادية الكوفة المهنية2002محمد حبيب ظاهر حبيب16532522701120051
الزراعيالزراعي80.125نينوىاعدادية نينوى الزراعية المختلطة2002ابراهيم غانم ابراهيم عثمان16541722701500002
الزراعيالزراعي80.000االنباراعدادية الرمادي الزراعية2004مصطفى سعد قيس عبد الجبار16551922701500018
الزراعيالزراعي79.875نينوىاعدادية نينوى الزراعية المختلطة2005عمر محمد حسين خلف16561722701500036
الزراعيالزراعي79.750نينوىاعدادية نينوى الزراعية المختلطة2001محمد مازن محمد امين احمد16571722701500048
الزراعيالزراعي79.625بابلخارجيون1999زيد حسين سعيد عبيد16582322701600539
الزراعيالزراعي79.500المثنىخارجيون1998أحمد هادي عناد كطيوه16592922701600081
الزراعيالزراعي79.375نينوىاعدادية نينوى الزراعية المختلطة2002ريم خالد محمود خلف16601722702500072
الزراعيالزراعي79.375االنبارخارجيون1998عبد الرحمن خشان مجبل رزيك16611922701601410
الزراعيالزراعي79.375واسطخارجيون2000حوراء مهدي جعيجع بلوص16622622702600227
الزراعيالزراعي79.375المثنىخارجيون2001حسين منيب صالح محسن16632922701600131
الزراعيالزراعي79.250بابلخارجيون2000مؤمل حسين كامل محمد16642322701600728
الزراعيالزراعي79.125نينوىاعدادية نينوى الزراعية المختلطة2001محمود عبد هللا صالح احمد16651722701500051
الزراعيالزراعي79.000االنباراعدادية الرمادي الزراعية2000زهراء ضياء عفتان محمد16661922702500028
الزراعيالزراعي79.000كركوكاعدادية كركوك الزراعية المختلطة2000اسماء مصطفى يونس رشيد16672022702500009
الزراعيالزراعي78.875نينوىاعدادية نينوى الزراعية المختلطة2003عبد الرحمن رياض شريف حسين16681722701500027
الزراعيالزراعي78.875االنباراعدادية هيت الزراعية2002حنين محمد مركز عليوي16691922702510009
الزراعيالزراعي78.750ذي قاراعدادية اكد المهنية2002نورس جحيل جاسم جابر16702222702230047
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الزراعيالزراعي78.500نينوىاعدادية نينوى الزراعية المختلطة2002خيريه محمد مجيد خليل16711722702500069
الزراعيالزراعي78.375نينوىاعدادية نينوى الزراعية المختلطة2002ساره عبد الرزاق حسن صالح16721722702500073
الزراعيالزراعي78.125االنباراعدادية الرمادي الزراعية2002مصطفى حسين علي عوده16731922701500017
الزراعيالزراعي78.125ذي قاراعدادية اكد المهنية2002عبد الحميد صاحب حميد عزيز16742222701230038
الزراعيالزراعي78.125الديوانيةخارجيون1998علي كاظم لفته جبار16752422701600341
الزراعيالزراعي78.125المثنىاعدادية السماوة الزراعية2003محمد علي منشد دليبس16762922701500030
الزراعيالزراعي78.125المثنىاعدادية السماوة الزراعية2003محمد مكاح حسن عبد الزهرة16772922701500032
الزراعيالزراعي78.000الكرخ الثانيةخارجيون2000منار كريم سلوم عليوي16781122702600500
الزراعيالزراعي77.625نينوىخارجيون1998محمود مروان وعد هللا جمعة16791722701600467
الزراعيالزراعي77.625االنباراعدادية الرمادي الزراعية2001ايناس عبد الرحيم عايد عساف16801922702500026
الزراعيالزراعي77.500الرصافة الثانيةخارجيون1998اياد علي تايه ثامر16811422701600316
الزراعيالزراعي77.500نينوىاعدادية نينوى الزراعية المختلطة1998بنين حسن محمد عباس16821722702500067
الزراعيالزراعي77.500بابلخارجيون2000حسن علي كميت سلمان16832322701600468
الزراعيالزراعي77.500بابلخارجيون1999علي حسين علي جواد16842322701600626
الزراعيالزراعي77.500الديوانيةاعدادية الديوانية الزراعية المختلطة2004كرار كريم ناصر جاسم16852422701500010
الزراعيالزراعي77.375االنباراعدادية الرمادي الزراعية2004عمر امير محمد ضاحي16861922701500007
الزراعيالزراعي77.375بابلخارجيون2001هدى جاسم محمد كاظم16872322702600882
الزراعيالزراعي77.250نينوىاعدادية نينوى الزراعية المختلطة1999رنا بشار جمعه مرتضى16881722702500071
الزراعيالزراعي77.250كركوكخارجيون2000سيف الدين سعد عبد مطلك16892022701600491
الزراعيالزراعي77.125نينوىاعدادية نينوى الزراعية المختلطة2003حمزة زياد اسماعيل ابراهيم16901722701500016
الزراعيالزراعي77.125نينوىاعدادية نينوى الزراعية المختلطة2001راكان محمد منصور نجم16911722701500018
الزراعيالزراعي77.125بابلاعدادية الحلة الزراعية2003موسى احمد مهدي لهواك16922322701500010
الزراعيالزراعي77.125بابلخارجيون1998محمد احمد رحيم عبد الرضا16932322701600738
الزراعيالزراعي77.125المثنىاعدادية السماوة الزراعية2001وليد خالد سوادي خضر16942922701500041
الزراعيالزراعي77.000نينوىاعدادية نينوى الزراعية المختلطة2003سالم اشرف قاسم يحيى16951722701500025
الزراعيالزراعي77.000االنباراعدادية الرمادي الزراعية1999يوسف جمعه اسماعيل زيدان16961922701500024
الزراعيالزراعي76.625الديوانيةاعدادية الديوانية الزراعية المختلطة2002سجاد ميثم جمعه عبد الحسين16972422701500006
الزراعيالزراعي76.500نينوىاعدادية نينوى الزراعية المختلطة2000احمد نشوان محمود جمال16981722701500009
الزراعيالزراعي76.500االنباراعدادية الرمادي الزراعية2003وسام خالد فضيل برغوث16991922701500022
الزراعيالزراعي76.500الديوانيةاعدادية الديوانية الزراعية المختلطة2004تقى ابراهيم ميري عباس17002422702500017
الزراعيالزراعي76.375االنباراعدادية الرمادي الزراعية2003عبد هللا عمر محمود جاسم17011922701500004
الزراعيالزراعي76.250نينوىاعدادية نينوى الزراعية المختلطة2003ايه عبد الرزاق حسن صالح17021722702500066
الزراعيالزراعي76.250االنباراعدادية الرمادي الزراعية2001ريام نهاد بديوي عوده17031922702500027
الزراعيالزراعي76.250الديوانيةاعدادية الديوانية الزراعية المختلطة2003احمد خير هللا محمد حسون17042422701500001
الزراعيالزراعي76.125نينوىخارجيون1999محمد عمار عبد هللا خضر17051722701600458
الزراعيالزراعي76.125كركوكاعدادية كركوك الزراعية المختلطة2001سجاد حسين الياس حسن17062022701500005
الزراعيالزراعي76.125بابلاعدادية الحلة الزراعية2003علي حسين راجي ناجي17072322701500007
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الزراعيالزراعي76.000نينوىاعدادية نينوى الزراعية المختلطة1999وسام محمود نظر محمود17081722701500057
الزراعيالزراعي76.000كركوكاعدادية كركوك الزراعية المختلطة2001عبد الهادي حسين عوني عزة17092022701500006
الزراعيالزراعي75.875نينوىخارجيون1998عذال احمد عزيز مد هللا17101722701600382
الزراعيالزراعي75.875كركوكاعدادية كركوك الزراعية المختلطة2003خلف فرحان خلف علي17112022701500004
الزراعيالزراعي75.750نينوىاعدادية نينوى الزراعية المختلطة2003حكم مروان لقمان يوسف17121722701500015
الزراعيالزراعي75.750االنبارخارجيون1999عمران طالب فياض حسين17131922701601432
الزراعيالزراعي75.750المثنىاعدادية السماوة الزراعية2003حسين علي كريم صبار17142922701500010
الزراعيالزراعي75.625كربالء المقدسةاعدادية ابن البيطار المهنية2002احمد صالح سوادي حسن17152722701100098
الزراعيالزراعي75.625كربالء المقدسةاعدادية ابن البيطار المهنية2002يوسف احمد محمود عطيوي17162722701100116
الزراعيالزراعي75.625المثنىاعدادية السماوة الزراعية2004عباس علي شنين محمد17172922701500018
الزراعيالزراعي75.500كربالء المقدسةخارجيون1998عبد الخالق جعفر حسين علوان17182722701600271
الزراعيالزراعي75.375نينوىاعدادية نينوى الزراعية المختلطة2003محمود ماهر عويد سعيد17191722701500052
الزراعيالزراعي75.375نينوىاعدادية نينوى الزراعية المختلطة2003مصعب قصي ازهر سعدي17201722701500056
الزراعيالزراعي75.375الديوانيةخارجيون1998انور حسن والي جابر17212422701600191
الزراعيالزراعي75.250بابلخارجيون2001علي عدنان طاهر هادي17222322701600649
الزراعيالزراعي75.250كربالء المقدسةاعدادية ابن البيطار المهنية2002عمران احمد عمران عباس17232722701100109
الزراعيالزراعي75.125المثنىاعدادية السماوة الزراعية1999منذر فليح مهدي زغير17242922701500040
الزراعيالزراعي74.875نينوىاعدادية نينوى الزراعية المختلطة2004محمد اياد خيري محمد17251722701500042
الزراعيالزراعي74.750االنباراعدادية الرمادي الزراعية1999محسن كريم محمد صالح17261922701500010
الزراعيالزراعي74.625نينوىاعدادية نينوى الزراعية المختلطة2002مصطفى ليث عبد الجبار عبد هللا17271722701500055
الزراعيالزراعي74.625كركوكخارجيون2000يوسف ناظم ابراهيم حسين17282022701600711
الزراعيالزراعي74.625المثنىاعدادية السماوة الزراعية2002علي حسن علي جبار17292922701500021
الزراعيالزراعي74.500نينوىاعدادية نينوى الزراعية المختلطة2001محمد منير احمد فتحي17301722701500049
الزراعيالزراعي74.500نينوىاعدادية نينوى الزراعية المختلطة1999ياسر اياد طارق محمد17311722701500059
الزراعيالزراعي74.375االنباراعدادية الرمادي الزراعية2000عمر الفاروق احمد عدنان عبد الجبار17321922701500006
الزراعيالزراعي74.375الديوانيةخارجيون1999مقتدى مخلص سرحان بجاي17332422701600433
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية96.125الرصافة الثانيةخارجيون2000حوراء مرتضى تمر عبدي17341422812600424
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية95.375نينوىاعدادية الحدباء المهنية للبنات2004عائشه بشار عبد الجبار خضر17351722812160051
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية94.875النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2003زينب حسين عبد زيد عمران17362522812150096
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية92.750كربالء المقدسةخارجيون1996نور الهدى عباس معن محسن17372722812600402
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية92.625الكرخ الثانيةخارجيون1997منى حسين حسن حسين17381122812600644
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية92.625بابلاعدادية المسيب المهنية للبنات2005الرباب احسان حميد كاظم17392322812130017
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية92.500واسطاعدادية العقيلة زينب المهنية للبنات2004رقيه محمد وارش كاظم17402622812150098
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية92.000البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2003زهراء محمد جاسم محمد17411622812160082
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية91.625نينوىاعدادية االنتصار المهنية للبنات2003امنة عبد هللا شيت داود17421722812100020
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية91.625الديوانيةخارجيون1997رسل جبار مغيزل مجيد17432422812600526
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية91.500الرصافة الثالثةاعدادية ام البنين المهنية للبنات2003امال ظاهر وادي هيس17441522811110035

49



قائمة باسماء الطلبة االوائل المهني من خريجي السنة الدراسية ٢٠٢١-٢٠٢٢ حسب ضوابط القبول في الجامعات والكليات الحكومية

التخصصالفرعالمعدلالمديريةالمدرسةالمواليداالسمالرقم االمتحانيت
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية91.375بابلخارجيون1999بنين حسن خلف كاظم17452322812600900
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية91.250الكرخ الثانيةخارجيون1999رند غازي حسن جاسم17461122812600558
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية91.250الرصافة االولىاعدادية المركزية للمهنية للبنات2004دعاء حسن تركي حسن17471322812240045
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية91.250واسطاعدادية العقيلة زينب المهنية للبنات2004منى عمار غريب عبيد17482622812150126
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية91.125الكرخ الثانيةخارجيون1997جورية ماجد حسين جبير17491122812600541
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية91.125الكرخ الثالثةاعدادية الرحاب المهنية للبنات2004رزان ظافر عبد الكريم ابراهيم17501222812140024
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية91.125البصرةخارجيون2000فاطمه ظاهر عبد الزهره خضير17511622812600749
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية91.125نينوىخارجيون1996عمشة عبد القادر محمد صالح ابراهيم17521722812600677
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية91.125ذي قارخارجيون1999حوراء عبد العالي نهير هوير17532222812600399
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية91.125الديوانيةخارجيون1997رؤى عادل كريم هتيمي17542422812600525
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية91.000الكرخ الثانيةاعدادية الخنساء المهنية للبنات2003ضحى اسعد حسن عطيه17551122812130041
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية91.000الرصافة الثانيةاعدادية الربيع المهنية للبنات2003آمنه علي كامل رشيد17561422812190020
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية90.875بابلاعدادية المسيب المهنية للبنات2002تبارك حيدر عبد الحسن جاسم17572322812130020
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية90.750ذي قاراعدادية الشطرة المهنية للبنات2001حنين ناصر جبار عبد17582222812190027
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية90.625بابلاعدادية الفرات المهنية للبنات2001زهراء زهير عبيس كاظم17592322812140051
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية90.571نينوىاعدادية سنحاريب المهنية للبنات2001ماري رائد سالم توما17601722812140015
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية90.500البصرةخارجيون1998رقيه موفق مهجر فليح17611622812600693
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية90.500نينوىخارجيون2000آيه مثنى مخلف ادريس17621722812600538
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية90.500ذي قاراعدادية الشطرة المهنية للبنات2003ايالف حسين كريم خلف17632222812190020
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية90.375الرصافة االولىاعدادية عائشة المهنية للبنات2001حوراء سعد حاتم عوده17641322812270068
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية90.375البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2000زينب ابراهيم مهدي لفته17651622812160084
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية90.125كربالء المقدسةاعدادية كربالء المهنية للبنات2002شهد ناصر حسين علي17662722812110072
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية90.000الكرخ االولىخارجيون1997جواهر قاسم رسول هدو17671022812600159
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية90.000البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2002بنين حسن عليوي جفيت17681622812160057
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية90.000البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2001منار كامل عبد الرحمن موسى17691622812160129
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية89.875بابلاعدادية الفرات المهنية للبنات2002فاطمة توفيق عبد الباري جاسم17702322812140060
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية89.750نينوىاعدادية االنتصار المهنية للبنات2002تبارك علي شريف عزيز17711722812100021
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية89.750بابلاعدادية الفرات المهنية للبنات2001مريم وسام علي فرهود17722322812140064
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية89.625الرصافة الثالثةاعدادية ام البنين المهنية للبنات2004ام البنين عبد الكريم جاسم كماش17731522811110033
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية89.625البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2003زينب جواد كاظم كريم17741622812160086
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية89.625ذي قاراعدادية الشطرة المهنية للبنات2002انوار جاسم جحيل حاتم17752222812190019
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية89.500واسطاعدادية العقيلة زينب المهنية للبنات2001زهراء محمد خلف حسن17762622812150106
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية89.375الرصافة االولىاعدادية المستنصرية المهنية للبنات2004نرجس قيس فهد سعيد17771322812250054
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية89.250الرصافة االولىاعدادية المركزية للمهنية للبنات2004هبه مؤيد رشيد رسن17781322812240067
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية89.250الديوانيةخارجيون2000زهراء كاظم مشجل طراد17792422812600541
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية89.125ذي قارخارجيون1998زينب حسين عبد هللا حسون17802222812600417
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية88.875الرصافة االولىاعدادية المركزية للمهنية للبنات2005لجين محمد فاضل عباس17811322812240056
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فن التربية االسريةالفنون التطبيقية88.875نينوىاعدادية الحدباء المهنية للبنات2003دينا محمود سالم طه17821722812160037
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية88.875كربالء المقدسةاعدادية كربالء المهنية للبنات2002نور الهدى رافد فائق فرهود17832722812110090
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية88.625الكرخ الثالثةاعدادية الرحاب المهنية للبنات2004أيات عامر علي عبد17841222812140019
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية88.625كربالء المقدسةاعدادية كربالء المهنية للبنات2003زينب ناظم عبد القادر محمد17852722812110069
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية88.500الكرخ الثانيةاعدادية السيدية المهنية للبنات2004در اسمر احمد سليمان17861122812140042
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية88.500نينوىاعدادية الحدباء المهنية للبنات2003زبيده سمير حميد مجيد17871722812160040
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية88.500كركوكاعدادية الزهراء المهنية للبنات2004سارة ثائر فؤاد نجم17882022812140072
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية88.375الرصافة االولىاعدادية النعمان المهنية للبنات2003رند حمدي يوسف معروف17891322812110016

فن التربية االسريةالفنون التطبيقية88.375الرصافة االولىاعدادية فاطمة الزهراء المهنية للبنات2004نور الهدى احمد كاظم عبد هللا17901322812260020

2002تبارك خالد حسين خضير17911422812210005
اعدادية الحوراء للفنون التطبيقية 

للبنات
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية88.375الرصافة الثانية

فن التربية االسريةالفنون التطبيقية88.375كربالء المقدسةاعدادية كربالء المهنية للبنات2001رقية مهدي صاحب سلمان17922722812110062
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية88.375كربالء المقدسةخارجيون2000زينب بسمان محمد عبد المجيد17932722812600351
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية88.250الرصافة الثانيةخارجيون1998ساره حسين علي جاسم17941422812600454
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية88.250نينوىاعدادية الحدباء المهنية للبنات2003ايه احمد عبد هللا حسن17951722812160034
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية88.250نينوىاعدادية الحدباء المهنية للبنات2003مريم هشام عبد الهادي عبد17961722812160055
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية88.250بابلاعدادية الفرات المهنية للبنات2004رنا مثنى حسين عبيس17972322812140049
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية88.250النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2004زينة ثابت محمد عليوي17982522812150100
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية88.125الرصافة االولىاعدادية عائشة المهنية للبنات2004نور يوسف خليل اسماعيل17991322812270109
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية88.125البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2004طيبه كاظم حسين حاتم18001622812160105
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية88.000الرصافة االولىخارجيون2004اديان عاصف كاظم حسن18011322812600411
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية88.000الرصافة الثانيةاعدادية الربيع المهنية للبنات2001سمر اياد ورد فرهود18021422812190029
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية88.000البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2003صفا امين محمد خضير18031622812160102
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية87.875الكرخ االولىاعدادية عشتار المهنية للبنات2004قمر محمد رضا علي18041022812100073
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية87.875الرصافة االولىاعدادية النعمان المهنية للبنات2003سجى علي حسين داود18051322812110021
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية87.875بابلاعدادية الفرات المهنية للبنات2004ترتيل جودت خلف محيسن18062322812140047
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية87.750الرصافة االولىخارجيون2000حنين فالح مهدي خضير18071322812600444
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية87.750الرصافة الثانيةاعدادية الربيع المهنية للبنات2004مريم حاتم كريم دخيل18081422812190034
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية87.750بابلخارجيون1999اديان سالم جواد كاظم18092322812600887
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية87.625الكرخ الثالثةخارجيون1998زهراء علي رضا محمد18101222812600235
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية87.625النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2003اسراء حيدر عبد لفتة18112522812150086
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية87.500الكرخ االولىاعدادية عشتار المهنية للبنات2005فاطمة سعد سامي رفيق18121022812100070
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية87.500الرصافة االولىاعدادية المستنصرية المهنية للبنات2002فاطمه رحيم سوادي علي18131322812250047

2004مريم ضياء مدلول هاشم18141422812210023
اعدادية الحوراء للفنون التطبيقية 

للبنات
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية87.500الرصافة الثانية

فن التربية االسريةالفنون التطبيقية87.429نينوىاعدادية برطلة المهنية للبنات2004عال شادن شمعون جرجيس18151722812150007
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فن التربية االسريةالفنون التطبيقية87.375الرصافة االولىاعدادية فاطمة الزهراء المهنية للبنات2003حنان عصام نزار عبد الستار18161322812260011

فن التربية االسريةالفنون التطبيقية87.250الكرخ الثالثةخارجيون2000رسل ايوب محمد محمود18171222812600228

2002ساره احمد كاظم محمد18181422812210016
اعدادية الحوراء للفنون التطبيقية 

للبنات
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية87.250الرصافة الثانية

فن التربية االسريةالفنون التطبيقية87.250ذي قاراعدادية ذي قار المهنية للبنات2003زهراء البتول سجاد صادق محمد باقر18192222812210038
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية87.250بابلاعدادية الفرات المهنية للبنات2004آيات خالد كريم سعيد18202322812140041
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية87.125النجف االشرفخارجيون2002فدك الزهراء حمود عبيد ضيدان18212522812600318
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية87.000الكرخ االولىاعدادية الفردوس المهنية للبنات2003قمر احمد محمد حمدان18221022812190046
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية87.000الرصافة الثانيةاعدادية الربيع المهنية للبنات2002يسر احمد عبد المحسن احمد18231422812190038
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية87.000ذي قاراعدادية الشطرة المهنية للبنات2003ايه محمد علي حسين18242222812190022
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية86.875البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2002براء عبد الحسين نوري جابر18251622812160056
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية86.875ذي قارخارجيون2001انسيه فاضل ناصر حسين18262222812600387
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية86.875النجف االشرفخارجيون2001سجى ضياء فاهم محمد علي18272522812600285
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية86.750الكرخ الثانيةاعدادية السيدية المهنية للبنات2004زينه اياد فاضل علوان18281122812140051
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية86.750الكرخ الثانيةخارجيون2000تبارك عبد الحسين فضل دحام18291122812600536
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية86.750الكرخ الثالثةاعدادية الرحاب المهنية للبنات2003جيهان حسن رسول عبد االمير18301222812140023
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية86.750واسطاعدادية العقيلة زينب المهنية للبنات2002ميالد جبار جمعه علوان18312622812150129
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية86.625نينوىاعدادية الحدباء المهنية للبنات2001نور مزيد محمد حسن18321722812160058
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية86.625ذي قاراعدادية الشطرة المهنية للبنات2003زهراء غالب طاهر جبر18332222812190032
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية86.625ذي قاراعدادية الشطرة المهنية للبنات2003يقين احمد جليل رشيد18342222812190040
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية86.625واسطاعدادية العقيلة زينب المهنية للبنات1999زهراء رسول جبار عبيد18352622812150101
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية86.500الرصافة الثانيةاعدادية الربيع المهنية للبنات2002زهراء احمد ياسين حبيب18361422812190027
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية86.375ذي قاراعدادية الشطرة المهنية للبنات2002حنان سلمان داود نعيمه18372222812190026
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية86.286الرصافة االولىاعدادية عائشة المهنية للبنات2004مريم رزق هللا حبيب رزق هللا18381322812270095

فن التربية االسريةالفنون التطبيقية86.250الرصافة االولىاعدادية فاطمة الزهراء المهنية للبنات2003اشجان خزعل عبد االمير مجيد18391322812260010

فن التربية االسريةالفنون التطبيقية86.125الكرخ االولىاعدادية عشتار المهنية للبنات2003فاتن مهدي عبد الصاحب مهدي18401022812100069
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية86.125الكرخ الثانيةاعدادية الخنساء المهنية للبنات2004ميالد اياد اسماعيل وفر18411122812130045
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية86.125البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2004طيبه جالل نجم تايه18421622812160104
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية86.125كربالء المقدسةاعدادية كربالء المهنية للبنات2004زهراء محمد صالح سعيد18432722812110067
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية86.000الكرخ الثانيةاعدادية السيدية المهنية للبنات2003غاده عبد النبي عبد الكريم لطيف18441122812140060
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية86.000كربالء المقدسةاعدادية كربالء المهنية للبنات2004ضحى عبد االمير محمد كريم18452722812110074
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية85.875بابلخارجيون2000تقى عبد الكاظم طعمه هليل18462322812600906
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية85.875واسطخارجيون1999ريام  فالح كريم جحالي18472622812600267
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية85.750الرصافة االولىاعدادية المستنصرية المهنية للبنات2004مريم محمد سعيد احمد18481322812250053
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية85.750الرصافة االولىاعدادية عائشة المهنية للبنات2004رايات علي عوده درويش18491322812270071
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فن التربية االسريةالفنون التطبيقية85.750البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2003زهراء رائد احمد حسون18501622812160079
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية85.750بابلاعدادية الفرات المهنية للبنات2004زينب فاضل هاشم حسين18512322812140055
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية85.750النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2004رقية علي عبد الحمزة عبد هللا18522522812150093
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية85.625الكرخ االولىاعدادية عشتار المهنية للبنات2003الحوراء نداء ياسين محمد حسين18531022812100052
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية85.625الرصافة االولىاعدادية خديجة الكبرى المهنية للبنات2002يسر هيثم جليل عبد علي18541322812230053
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية85.625الرصافة االولىاعدادية المركزية للمهنية للبنات2004تبارك نزار سامي خليل18551322812240041
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية85.625النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2004تبارك عبد الحسين خشان نعمة18562522812150090
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية85.625واسطاعدادية العقيلة زينب المهنية للبنات2003ضحى علي حسين ناصر18572622812150113
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية85.625كربالء المقدسةاعدادية كربالء المهنية للبنات2005زهراء احمد عبد زيد عطيه18582722812110063
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية85.625المثنىخارجيون2001رقية سعد علي محمود18592922812600294

فن التربية االسريةالفنون التطبيقية85.500الرصافة االولىاعدادية فاطمة الزهراء المهنية للبنات2004رقيه جابر محمد داود18601322812260012

فن التربية االسريةالفنون التطبيقية85.375الكرخ الثانيةخارجيون1999مالك حيدر حميد نهل18611122812600643
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية85.375البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2003بنين علي خليل مسلم18621622812160058
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية85.375البصرةخارجيون1998عذراء ثائر عبد الرزاق قاسم18631622812600737
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية85.375ديالىخارجيون1998مروه محمد غانم ظفير18642122812600436
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية85.375كربالء المقدسةاعدادية كربالء المهنية للبنات2003هدى حسين محسن علوان18652722812110091
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية85.375المثنىخارجيون1999تقى حيدر هلول جابر18662922812600288
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية85.250الكرخ الثانيةاعدادية السيدية المهنية للبنات2003تقى حسين طالب مهدي18671122812140037
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية85.250الكرخ الثانيةاعدادية السيدية المهنية للبنات2003مريم عصام حميد هاتف18681122812140064
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية85.250الكرخ الثانيةخارجيون2001فاطمه هشام عبد المنعم خضير18691122812600632
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية85.250الرصافة االولىاعدادية النعمان المهنية للبنات2004لجين خالد قيس احمد18701322812110024
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية85.250البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2002مالك حسين مطشر شاكر18711622812160126
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية85.250واسطاعدادية العقيلة زينب المهنية للبنات2001نور مؤيد منصور سلمان18722622812150131
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية85.125الرصافة الثالثةخارجيون1998نبأ عماد فاضل عبد18731522812600454
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية85.125بابلاعدادية بابل المهنية للبنات2003زينب حسين حاكم علي18742322812150056
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية85.000نينوىاعدادية الحدباء المهنية للبنات2004رحمه جالل يحيى قاسم18751722812160038
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية85.000المثنىاعدادية الرميثة المهنية للبنات2003غدير جبار عباس كطل18762922812100025
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية84.875الرصافة االولىاعدادية النعمان المهنية للبنات2001سنا قاسم محمد عليوي18771322812110022
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية84.875الرصافة االولىاعدادية المركزية للمهنية للبنات2004موج علي ارحيم كريم18781322812240061
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية84.875بابلاعدادية الفرات المهنية للبنات1998نور ضياء حسين مريهج18792322812140067
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية84.875كربالء المقدسةاعدادية كربالء المهنية للبنات2004مريم اسماعيل سايب صعيب18802722812110084
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية84.750الكرخ الثانيةاعدادية السيدية المهنية للبنات2004حوراء مهند مؤيد عبود18811122812140041
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية84.750نينوىخارجيون2000لينا عامر خلف صالح18821722812600697
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية84.750النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2002زينب علي حسن علي18832522812150098
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية84.750واسطاعدادية العقيلة زينب المهنية للبنات2003رقيه محمد زغير ساجت18842622812150097
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2003زينب عبد الكريم حبيب مخيف18851422812210014
اعدادية الحوراء للفنون التطبيقية 

للبنات
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية84.625الرصافة الثانية

فن التربية االسريةالفنون التطبيقية84.500الكرخ الثانيةاعدادية السيدية المهنية للبنات2003زينه محمد عباس عبد18861122812140052
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية84.500نينوىاعدادية برطلة المهنية للبنات2001زينب امجد عابد سليمان18871722812150005
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية84.375الكرخ الثانيةاعدادية الخنساء المهنية للبنات2004تبارك محمد سطوان نشأت18881122812130031

2004زهراء حسين علي اكبر حسن18891422812210011
اعدادية الحوراء للفنون التطبيقية 

للبنات
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية84.375الرصافة الثانية

فن التربية االسريةالفنون التطبيقية84.375كركوكاعدادية الزهراء المهنية للبنات2003نبأ ناظم مشعان محمد18902022812140080
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية84.375ذي قاراعدادية ذي قار المهنية للبنات2003زينب حسين مرزه موزان18912222812210044
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية84.375الديوانيةاعدادية الديوانية المهنية للبنات2004اسراء كاظم شالل صاحب18922422812130093
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية84.375المثنىخارجيون1998بشائر ضياء الدين موسى علي18932922812600286
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية84.250الرصافة االولىاعدادية المستنصرية المهنية للبنات2004بتول رعد صاحب رسن18941322812250038
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية84.250البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2001اسماء فالح عذيب شهد18951622812160043
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية84.250بابلخارجيون1999مريم عبد الزهره حبيب عراك18962322812600994
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية84.125الكرخ االولىخارجيون1999خديجة حاتم حسين سرحان18971022812600160
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية84.125الكرخ الثانيةاعدادية السيدية المهنية للبنات2002مالك يوسف عباس خليل18981122812140065

2003ايه نهاد عزيز محمد18991422812210003
اعدادية الحوراء للفنون التطبيقية 

للبنات
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية84.125الرصافة الثانية

فن التربية االسريةالفنون التطبيقية84.125البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2004بنين فؤاد عباس مبارك19001622812160059
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية84.000البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2001حنين عالء حسين تركي19011622812160066
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية84.000البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2003روان محمد ظاهر جواد19021622812160074
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية84.000النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2001زينه علي عباس حسن19032522812150101
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.875الكرخ الثانيةاعدادية البيان المهنية للبنات2003مينا ناصر حسين موسى19041122812120083
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.875الكرخ الثانيةاعدادية الخنساء المهنية للبنات2003ريم خالد يوسف محمود19051122812130037

2004خديجة يعقوب نجيب طاهر19061422812210008
اعدادية الحوراء للفنون التطبيقية 

للبنات
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.875الرصافة الثانية

فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.875كربالء المقدسةاعدادية الحضارة المهنية للبنات2003حوراء حسين عبد شالل19072722812120016
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.857نينوىاعدادية سنحاريب المهنية للبنات2001مريم نمرود افريم بطرس19081722812140019
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.750الكرخ االولىاعدادية عشتار المهنية للبنات2003سالي فارس احمد علي19091022812100065
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.750الكرخ الثالثةاعدادية الرحاب المهنية للبنات2003شهد ضياء سليم حمد19101222812140033
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.750الرصافة االولىاعدادية عائشة المهنية للبنات2002نور جالل عبد الوهاب عبعوب19111322812270107
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.750البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2001رسل حسن عودة زوير19121622812160070
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.750البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2004فاطمه كاظم ابراهيم باجي19131622812160117
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.750نينوىاعدادية الحدباء المهنية للبنات2000صفا محمود فتحي قدوري19141722812160050
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.750النجف االشرفخارجيون1998بنين محمد كاظم علوان19152522812600234
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.750كربالء المقدسةاعدادية كربالء المهنية للبنات2002ايالف حيدر فاضل كاظم19162722812110049
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.750كربالء المقدسةاعدادية الحضارة المهنية للبنات2003حوراء احمد هادي جواد19172722812120015
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فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.625الكرخ الثانيةخارجيون1999ضحى عبد الستار عكله بستان19181122812600611
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.625الرصافة االولىاعدادية المركزية للمهنية للبنات2003ميسم سرمد وليد ابراهيم19191322812240062
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.625البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2004نور الهدى صباح جري محسن19201622812160132
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.625كركوكاعدادية الزهراء المهنية للبنات2003ايمان بشار مصطفى محمد19212022812140064
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.625واسطاعدادية العقيلة زينب المهنية للبنات2004نور الزهراء مؤيد خماط طه19222622812150130
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.625كربالء المقدسةاعدادية الحضارة المهنية للبنات2002زينب هيثم موسى عباس19232722812120022
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.500الرصافة الثالثةخارجيون2001ايمان ظاهر وادي هيس19241522812600417
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.500البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2001نور نصر حبيب حسين19251622812160134
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.500النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2003بنين ياس عبد الخضر نجم19262522812150089
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.500المثنىاعدادية الرميثة المهنية للبنات2003زهراء حميد كريم بريهي19272922812100023
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.375الكرخ االولىاعدادية عشتار المهنية للبنات2002ام البنين صادق عزيز علك19281022812100053
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.375الرصافة االولىاعدادية النعمان المهنية للبنات2004مريم محمد نجيب عبد القادر19291322812110027
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.375نينوىاعدادية الحدباء المهنية للبنات2003زهراء صفوان محمد علي روؤف19301722812160041
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.375ذي قاراعدادية ذي قار المهنية للبنات2004نبأ عماد كاظم علي19312222812210051
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.375كربالء المقدسةاعدادية الحضارة المهنية للبنات2003نبأ مؤيد عبد الحسين يوسف19322722812120026
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.375كربالء المقدسةخارجيون2000فاطمه احمد كاظم عقيل19332722812600383
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.250الكرخ الثانيةاعدادية البيان المهنية للبنات2001زينب مفيد جبار حسين19341122812120078
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.250نينوىاعدادية الحدباء المهنية للبنات2003ايه امجد صالح مصطفى19351722812160035
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.250ذي قاراعدادية ذي قار المهنية للبنات2003زينب محمد عبد الرضا مجبل19362222812210046
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.250ذي قاراعدادية ذي قار المهنية للبنات2004هناء حميد مجيد محسن19372222812210053
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.250كربالء المقدسةخارجيون2000مريم كاظم عبد الحسين حنون19382722812600391
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.125نينوىخارجيون2000جيهان حسين عبد نايف19391722812600588
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.125بابلاعدادية الفرات المهنية للبنات2003بنين باسم جاسم محمد19402322812140046
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.125المثنىاعدادية الرميثة المهنية للبنات2002فاطمه حيدر موسى علي19412922812100026
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.000الرصافة الثانيةخارجيون2000زهراء نعمان عبد الكريم علي19421422812600451
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.000البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2001زينب شفيق كامل شفيق19431622812160088
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.000البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2004ساره عالء جبر محمد19441622812160093
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.000البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2002منار عبد المطلب عبد الحسين صالح19451622812160128
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.000البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2000هيام احمد حمودي علي19461622812160139
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.000بابلاعدادية بابل المهنية للبنات2002براء صالح هادي محمد19472322812150044
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.000واسطاعدادية العقيلة زينب المهنية للبنات2004ميس صالح هادي صالح19482622812150128
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية83.000كربالء المقدسةاعدادية كربالء المهنية للبنات2004فدك اسعد عذاب حسين19492722812110082
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.875الرصافة االولىاعدادية المستنصرية المهنية للبنات2004مريم عبد الكريم رشيد عبد الكريم19501322812250052
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.875البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2002خديجه كريم محمد حسين19511622812160068

2000هبه غازي جندي اسود19521922812740014
اعدادية عامرية الصمود المهنية 

المسائية للبنات
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.875االنبار

فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.875كربالء المقدسةاعدادية الحضارة المهنية للبنات2004زهراء عقيل طاهر شراد19532722812120021
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التخصصالفرعالمعدلالمديريةالمدرسةالمواليداالسمالرقم االمتحانيت
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.875المثنىاعدادية الرميثة المهنية للبنات1998ايمان غافل حسين كمر19542922812100022
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.857نينوىاعدادية سنحاريب المهنية للبنات2004حنين ساهر ايشوع عيسى19551722812140011
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.750ديالىاعدادية ذات النطاقين المهنية للبنات2003بلسم محمد غضبان كاظم19562122812120012
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.750بابلاعدادية الفرات المهنية للبنات2003ايات رائد محمد علي كاظم19572322812140044
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.750بابلاعدادية الفرات المهنية للبنات2003فاطمة فارس حسين مظلوم19582322812140062
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.750الديوانيةاعدادية الديوانية المهنية للبنات2003فضه وسام صبري عصفور19592422812130118
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.625الرصافة االولىاعدادية خديجة الكبرى المهنية للبنات2003فاطمه محمد سفاح سكران19601322812230049
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.625الرصافة االولىاعدادية عائشة المهنية للبنات2004ايه كاظم حلو محمد19611322812270062
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.625نينوىخارجيون2000فاطمة هاشم سلطان صالح19621722812600688
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.625نينوىخارجيون1999ورده احمد محمد رحيل19631722812600746
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.625ديالىاعدادية ذات النطاقين المهنية للبنات2004مريم بشار ياسين حسين19642122812120019
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.625ذي قاراعدادية الشطرة المهنية للبنات2003زينب حسن جويد فضل19652222812190033
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.500الكرخ االولىاعدادية عشتار المهنية للبنات2001رسل خالد محمد نايل19661022812100059
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.500البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2002ايالف خالد شمال فارس19671622812160051
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.500البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2001بتول محمد عواد شرف19681622812160055
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.500الديوانيةاعدادية الديوانية المهنية للبنات2005زهراء عقيل بناي عالوي19692422812130110
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.500الديوانيةاعدادية الديوانية المهنية للبنات2003غدير جاسم حمد زباله19702422812130116
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.375البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2000زهراء حازم كاظم جري19711622812160077
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.375البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2003فاطمه هيثم عبد الواحد صالح19721622812160118
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.375بابلاعدادية بابل المهنية للبنات2004رشا علي مدلول محمد19732322812150048
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.375الديوانيةخارجيون1998زينب غانم عباس كاظم19742422812600547
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.250الكرخ االولىاعدادية عشتار المهنية للبنات2005همسة رضا عبد زاير19751022812100078
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.250البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2004رقيه ليث جاسم محمد19761622812160072
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.250البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2000زينب عباس فاضل عبود19771622812160089
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.250البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2002شذى مسلم صالح يوسف19781622812160096
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.250نينوىاعدادية الحدباء المهنية للبنات2003سناريا سمير خضر سعيد19791722812160048
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.250بابلاعدادية بابل المهنية للبنات2003زهراء ضياء حمود محمد19802322812150051
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.125الرصافة الثانيةاعدادية الربيع المهنية للبنات2002فاطمه كريم فاضل محمود19811422812190033
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.125البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2001فرح حاتم شلش غلوم19821622812160119
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.000الكرخ الثانيةخارجيون1999حوراء حبيب جلوب حسين19831122812600547
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.000البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2003صفا غسان عبد الجبار رحيم19841622812160103
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية82.000كربالء المقدسةاعدادية الحضارة المهنية للبنات2004زهراء حيدر عبد المنعم هادي19852722812120020
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.875الكرخ الثالثةاعدادية الرحاب المهنية للبنات2002رغد مجيد بجاي لفتة19861222812140025
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.875الرصافة االولىاعدادية عائشة المهنية للبنات2004طيبة جمال عبد مطر19871322812270086
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.875الرصافة االولىخارجيون1998حنين حسين جاسم محمد19881322812600443
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.875البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2002سنين زهير عبد المحسن حسين19891622812160095
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.875البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2004ليلى قيس جبار مغامس19901622812160120
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التخصصالفرعالمعدلالمديريةالمدرسةالمواليداالسمالرقم االمتحانيت
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.875نينوىخارجيون1998االء صالح حسين علي19911722812600552
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.875ذي قاراعدادية ذي قار المهنية للبنات2003جمانه باسم محمد حسن19922222812210034
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.875واسطاعدادية العقيلة زينب المهنية للبنات2004سجى محمد عبد الرضا لهمود19932622812150110
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.875واسطاعدادية العقيلة زينب المهنية للبنات2001صبا حسين كاظم مهدي19942622812150112
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.875كربالء المقدسةاعدادية كربالء المهنية للبنات2004تقى حمودي عبد الرضا حياوي19952722812110055
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.750الرصافة الثالثةاعدادية ام البنين المهنية للبنات2004زهراء ضيف هللا عامر حسين19961522811110039
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.750البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2001الزهراء حامد محمد غضبان19971622812160045
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.750البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2003علياء احمد محمد جاسم19981622812160107
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.750نينوىاعدادية الحدباء المهنية للبنات2002زينه خالد عبد السالم خليل19991722812160044
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.750كركوكخارجيون1999مريم علي عمر قادر20002022812600770
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.750ذي قاراعدادية الشطرة المهنية للبنات2001عهد عامر شعالن سليمان20012222812190038
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.750النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2004بنين علي خادم حسين20022522812150088
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.750النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2004جمانة فارس مهدي محمد20032522812150091
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.750المثنىخارجيون2002رقية حسين جابر حمادي20042922812600293
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.625الكرخ االولىاعدادية الفردوس المهنية للبنات2004رانيا قصي حميد قاسم20051022812190038
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.625الكرخ الثانيةاعدادية البيان المهنية للبنات2003نبأ وليد سلمان نصيف20061122812120084
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.625الكرخ الثانيةخارجيون2000مريم امير ياسين خضر20071122812600638
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.625الرصافة الثانيةاعدادية الربيع المهنية للبنات2004رانيا جعفر نجم عبيد20081422812190022
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.625بابلاعدادية المسيب المهنية للبنات2003زينب حسين علي هادي20092322812130022
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.500الكرخ الثانيةاعدادية السيدية المهنية للبنات2003رشا رائد نعمان ابراهيم20101122812140043
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.500الرصافة االولىاعدادية المستنصرية المهنية للبنات2002زينب فارس جودت حسين20111322812250042
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.500الرصافة الثانيةاعدادية الربيع المهنية للبنات2001شمس علي محمد سالم20121422812190030

2003ساره مقدام محمد علي علي20131422812210017
اعدادية الحوراء للفنون التطبيقية 

للبنات
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.500الرصافة الثانية

فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.500الرصافة الثالثةخارجيون2000اسيا حيدر هاشم عبوه20141522812600414
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.500نينوىاعدادية برطلة المهنية للبنات2002شهد عدي ميكائيل سليمان20151722812150006
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.500ديالىخارجيون2001نازك نوزاد عبد هللا محمد20162122812600441
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.500ديالىخارجيون2000ياسمين بشير عبد هللا علي20172122812600471
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.500واسطاعدادية العقيلة زينب المهنية للبنات2004االء مكي سامي شبيب20182622812150087
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.375الكرخ االولىاعدادية الفردوس المهنية للبنات2005مريم هشام نواف حسين20191022812190049
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.375الرصافة االولىاعدادية النعمان المهنية للبنات2004هناء مجيد عبد العزيز مجيد20201322812110031
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.375البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2002زهراء عدنان كريم نجم20211622812160080
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.375النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2005فاطمه ازهر حنون سماري20222522812150107
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.286نينوىاعدادية سنحاريب المهنية للبنات2004مريم نبيل حنا خضر20231722812140018
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.250الكرخ االولىاعدادية الفردوس المهنية للبنات2002أفنان احمد عبد الستار عبد الجبار20241022812190034
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.250الكرخ الثانيةاعدادية البيان المهنية للبنات2002تبارك حسين علي مزعل20251122812120073
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.250الكرخ الثانيةاعدادية الخنساء المهنية للبنات2003رقيه حميد مجيد حميد20261122812130035
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التخصصالفرعالمعدلالمديريةالمدرسةالمواليداالسمالرقم االمتحانيت
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.250الكرخ الثانيةاعدادية السيدية المهنية للبنات2004روان وسام صبحي سلمان20271122812140047
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.250الرصافة الثانيةاعدادية الربيع المهنية للبنات2004رقيه امين علوان عبد الحسين20281422812190023
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.250الرصافة الثانيةاعدادية الربيع المهنية للبنات2002غسق احمد عبد العزيز قاسم20291422812190031

2003ضحى علي فاروق علي20301422812210018
اعدادية الحوراء للفنون التطبيقية 

للبنات
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.250الرصافة الثانية

فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.250الرصافة الثانيةخارجيون1999زهراء ميثم ناجي حسين20311422812600450
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.250البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2003بنين محمد ياسين خضير20321622812160060
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.250ذي قاراعدادية الرفاعي المهنية للبنات2003فاطمة هيثم دغيم كماش20332222812200015
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.250بابلاعدادية بابل المهنية للبنات2003فاطمة الزهراء محمد حامد عذاب20342322812150065
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.125الكرخ الثانيةاعدادية السيدية المهنية للبنات2003رقيه عمار جاسم صالح20351122812140045
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.125الرصافة االولىاعدادية خديجة الكبرى المهنية للبنات2004رغد رعد مجيد سعيد20361322812230039
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.125الرصافة االولىاعدادية المركزية للمهنية للبنات2001ساره طارق هاشم لفته20371322812240051

2004تبارك رائد زهير حسين20381422812210006
اعدادية الحوراء للفنون التطبيقية 

للبنات
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.125الرصافة الثانية

فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.125الديوانيةخارجيون1998استبرق قسام هوان محمد20392422812600480
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.125واسطاعدادية العقيلة زينب المهنية للبنات2003فاطمه ناظم حسن عبيد20402622812150119
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.125واسطاعدادية العقيلة زينب المهنية للبنات2004يقين حامد غني علي20412622812150135
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.000الكرخ االولىاعدادية عشتار المهنية للبنات2004ساره غيث باسم عربي20421022812100064
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية81.000بابلاعدادية بابل المهنية للبنات2002نورس سعد غالي كاظم20432322812150073
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية80.875الرصافة الثانيةخارجيون2001زهراء احمد حنش حسين20441422812600445
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية80.875الرصافة الثانيةخارجيون2002نور محمود حميد عنبر20451422812600512
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية80.875البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2000زهراء احمد فنجان حسين20461622812160076
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية80.875نينوىاعدادية االنتصار المهنية للبنات2002سارة هشام حميد عبد هللا20471722812100023
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية80.875النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2004شهد علي جاسم حمد20482522812150103
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية80.875النجف االشرفخارجيون2000لمى علي جاسم كاظم20492522812600323
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية80.875كربالء المقدسةاعدادية الحضارة المهنية للبنات2001عال عالء كريم كاظم20502722812120023
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية80.750البصرةاعدادية البصرة المهنية للبنات2002اميره مصطفى هادي حسن20511622812160049
فن التربية االسريةالفنون التطبيقية80.750كربالء المقدسةخارجيون1998براء جبار شويع شيهاني20522722812600328
فن الديكورالفنون التطبيقية93.750النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2003شروق عماد جميل عباد20532522822150129
فن الديكورالفنون التطبيقية92.250النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2004زينب سالم عذاب جاسم20542522822150126

2004مروه خالد كامل جوحي20551422822210053
اعدادية الحوراء للفنون التطبيقية 

للبنات
فن الديكورالفنون التطبيقية91.625الرصافة الثانية

2002ساره موفق كاظم زيدان20561422822210044
اعدادية الحوراء للفنون التطبيقية 

للبنات
فن الديكورالفنون التطبيقية90.000الرصافة الثانية

فن الديكورالفنون التطبيقية89.750النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2003هبة محمد سلمان كريم20572522822150140
فن الديكورالفنون التطبيقية88.375الرصافة الثانيةاعدادية الشرقية المهنية للبنات2004فاطمه هيثم احمد زيدان20581422822230017
فن الديكورالفنون التطبيقية88.000النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2000زهراء حسن شاكر عبيد20592522822150123
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فن الديكورالفنون التطبيقية87.750كركوكاعدادية الزهراء المهنية للبنات2000شهد عبد الرحمن علي موسى20602022822140092
فن الديكورالفنون التطبيقية87.125النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2000امنيات ستار موسى عبد السادة20612522822150115
فن الديكورالفنون التطبيقية86.625الرصافة الثانيةاعدادية الشرقية المهنية للبنات2003الق علي شاكر محسن20621422822230010

2004فاطمه حسن عبد الحميد حسين20631422822210048
اعدادية الحوراء للفنون التطبيقية 

للبنات
فن الديكورالفنون التطبيقية86.250الرصافة الثانية

2004جنه يحيى حيدر صبر20641422822210035
اعدادية الحوراء للفنون التطبيقية 

للبنات
فن الديكورالفنون التطبيقية85.000الرصافة الثانية

فن الديكورالفنون التطبيقية84.500النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2004فاطمة محمد يعقوب مهدي20652522822150133

2004زينب صباح مهدي علوان20661422822210038
اعدادية الحوراء للفنون التطبيقية 

للبنات
فن الديكورالفنون التطبيقية83.250الرصافة الثانية

فن الديكورالفنون التطبيقية83.250كركوكاعدادية الزهراء المهنية للبنات2003زينه توركيش زبير نجم20672022822140090
فن الديكورالفنون التطبيقية82.000كركوكاعدادية الزهراء المهنية للبنات2004انجي احمد محمد كريم20682022822140087

2002زينب علي صبري جلوب20691422822210040
اعدادية الحوراء للفنون التطبيقية 

للبنات
فن الديكورالفنون التطبيقية81.875الرصافة الثانية

فن الديكورالفنون التطبيقية81.875الرصافة الثانيةاعدادية بسماية المهنية للبنات2003ريام علي صاحب علي20701422822270021

2004فاطمة الزهراء اياد حسن عبد20711422822210047
اعدادية الحوراء للفنون التطبيقية 

للبنات
فن الديكورالفنون التطبيقية81.250الرصافة الثانية

فن الديكورالفنون التطبيقية80.500كركوكاعدادية الزهراء المهنية للبنات2003نور محمد عباس صالح20722022822140098
فن الديكورالفنون التطبيقية80.250الرصافة االولىاعدادية البيضاء المهنية2003حيدر كريم بادي جساس20731322821130020
فن الديكورالفنون التطبيقية79.875الرصافة الثانيةاعدادية الشرقية المهنية للبنات2003مالك باسم جبر زيدان20741422822230018
فن الديكورالفنون التطبيقية79.750الرصافة الثانيةاعدادية بسماية المهنية للبنات2001زينب سمير صادق عزيز20751422822270022
فن الديكورالفنون التطبيقية79.750النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2002رسل فاضل هادي حسن20762522822150119

2002حنين راسم محمد لفته20771422822210036
اعدادية الحوراء للفنون التطبيقية 

للبنات
فن الديكورالفنون التطبيقية79.625الرصافة الثانية

فن الديكورالفنون التطبيقية79.375النجف االشرفاعدادية الغري المهنية للبنات2001تبارك صالح هاشم محمد20782522822150116

2004عسل تحسين كريم محمد20791422852211179
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الرصافة 

الصباحي
المكتب االماميمعهد السياحة والفندقة88.000الرصافة الثانية

2001بتول احمد عيسى عباس20801022852211110
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الكرخ 

االولى
المكتب االماميمعهد السياحة والفندقة85.000الكرخ االولى

2003شمس معد عبد الرحمن سعيد20811022852211113
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الكرخ 

االولى
المكتب االماميمعهد السياحة والفندقة80.000الكرخ االولى

2003كرم احمد عدنان سلمان20821022851211104
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الكرخ 

االولى
المكتب االماميمعهد السياحة والفندقة79.000الكرخ االولى

المكتب االماميمعهد السياحة والفندقة78.000نينوىمعهد نينوى للسياحة والفندقة1999عمر خليل مصطفى علي20831722851211296

2003ُرلى عبد الرحمن ابو الهيل البد20841022852211111
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الكرخ 

االولى
المكتب االماميمعهد السياحة والفندقة75.000الكرخ االولى
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2004محمد عباس هزبر خلف20851422851211181
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الرصافة 

الصباحي
المكتب االماميمعهد السياحة والفندقة75.000الرصافة الثانية

2000ابراهيم رضوان ابراهيم خضر20861422851211239
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الرصافة 

المسائي
المكتب االماميمعهد السياحة والفندقة75.000الرصافة الثانية

المكتب االماميمعهد السياحة والفندقة71.000نينوىمعهد نينوى للسياحة والفندقة1999صالح معتصم محمد امين سليم20871722851211299

2004احمد حسين مرزوك داود20881422851211170
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الرصافة 

الصباحي
المكتب االماميمعهد السياحة والفندقة70.000الرصافة الثانية

2003بكر شهاب سليم داود20891022851211102
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الكرخ 

االولى
المكتب االماميمعهد السياحة والفندقة69.000الكرخ االولى

2002علي حسين حسن عبود20901022851211105
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الكرخ 

االولى
المكتب االماميمعهد السياحة والفندقة69.000الكرخ االولى

2003عبد هللا سند صالح رجب20911022861211118
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الكرخ 

االولى
الضيافةمعهد السياحة والفندقة84.000الكرخ االولى

2002حسين علي كامل خليل20921422861211204
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الرصافة 

الصباحي
الضيافةمعهد السياحة والفندقة77.000الرصافة الثانية

الضيافةمعهد السياحة والفندقة76.000النجف االشرفمعهد النجف للسياحة والفندقة2002سجاد فؤاد صادق شاكر20932522861211276
الضيافةمعهد السياحة والفندقة74.000النجف االشرفمعهد النجف للسياحة والفندقة2002مرتضى ناصر حسين علوان20942522861211279
الضيافةمعهد السياحة والفندقة74.000كربالء المقدسةمعهد كربالء للسياحة والفندقة2005عبد هللا امير جواد كاظم20952722861211151

2000عبد هللا علي حسين علي20961422861211266
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الرصافة 

الصباحي
الضيافةمعهد السياحة والفندقة73.000الرصافة الثانية

1999مرام فؤاد سيف سالم20971422862211284
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الرصافة 

المسائي
الضيافةمعهد السياحة والفندقة73.000الرصافة الثانية

الضيافةمعهد السياحة والفندقة71.000النجف االشرفمعهد النجف للسياحة والفندقة2004حسين عالء هالل مهدي20982522861211274
الضيافةمعهد السياحة والفندقة71.000كربالء المقدسةمعهد كربالء للسياحة والفندقة2003علي صباح عبد زيد علوان20992722861211153

2000علي رائد احمد جليل21001022861211119
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الكرخ 

االولى
الضيافةمعهد السياحة والفندقة69.000الكرخ االولى

الضيافةمعهد السياحة والفندقة69.000النجف االشرفمعهد النجف للسياحة والفندقة2004علي زيد عيسى جعفر21012522861211277

2003مؤمل حيدر فرحان بدن21021422861211270
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الرصافة 

الصباحي
الضيافةمعهد السياحة والفندقة68.000الرصافة الثانية

الضيافةمعهد السياحة والفندقة68.000كربالء المقدسةمعهد كربالء للسياحة والفندقة2003حسن محمد حمزه عواد21032722861211148
الضيافةمعهد السياحة والفندقة67.000كربالء المقدسةمعهد كربالء للسياحة والفندقة2001علي محمد ابراهيم اسماعيل21042722861211154
انتاج االطعمةمعهد السياحة والفندقة88.000كربالء المقدسةمعهد كربالء للسياحة والفندقة2004محمد علي ماجد عباس حبيب هللا21052722871211145

1999أيوب ابراهيم عباس شرموط21061022871211126
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الكرخ 

االولى
انتاج االطعمةمعهد السياحة والفندقة87.000الكرخ االولى

2004احمد ضياء نافذ مطاوع21071422871211160
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الرصافة 

الصباحي
انتاج االطعمةمعهد السياحة والفندقة87.000الرصافة الثانية
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2001يوسف ياسر فوزي سلمان21081422871211218
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الرصافة 

الصباحي
انتاج االطعمةمعهد السياحة والفندقة85.000الرصافة الثانية

انتاج االطعمةمعهد السياحة والفندقة85.000نينوىمعهد نينوى للسياحة والفندقة2004عبد المجيد دريد محمد نذير صالح21091722871211199

1999مراد حسن مراد جويعد21101022871211139
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الكرخ 

االولى
انتاج االطعمةمعهد السياحة والفندقة84.000الكرخ االولى

1998سعد رمزي عبد الملك مظلوم21111422871211318
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الرصافة 

المسائي
انتاج االطعمةمعهد السياحة والفندقة83.000الرصافة الثانية

2004علي حسين عالوي ابراهيم21121022871211135
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الكرخ 

االولى
انتاج االطعمةمعهد السياحة والفندقة82.000الكرخ االولى

1998ايفان اسماعيل عازر حنا21131422871211316
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الرصافة 

المسائي
انتاج االطعمةمعهد السياحة والفندقة82.000الرصافة الثانية

2003حسين علي جبار عباس21141422871211164
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الرصافة 

الصباحي
انتاج االطعمةمعهد السياحة والفندقة81.000الرصافة الثانية

1999محمد فارس محمد خليل21151422871211214
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الرصافة 

الصباحي
انتاج االطعمةمعهد السياحة والفندقة80.000الرصافة الثانية

1999علي صالح مهدي صالح21161422871211320
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الرصافة 

المسائي
انتاج االطعمةمعهد السياحة والفندقة80.000الرصافة الثانية

2002مؤمن فؤاد ناصر بالد21171422871211217
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الرصافة 

الصباحي
انتاج االطعمةمعهد السياحة والفندقة79.000الرصافة الثانية

انتاج االطعمةمعهد السياحة والفندقة79.000نينوىمعهد نينوى للسياحة والفندقة2002مهند عزيز ايشوع عزيز21181722871211167
انتاج االطعمةمعهد السياحة والفندقة79.000كربالء المقدسةمعهد كربالء للسياحة والفندقة2002عباس رزاق ناصر حسين21192722871211141

2004فهد انمار سعدي يونس21201022871211136
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الكرخ 

االولى
انتاج االطعمةمعهد السياحة والفندقة78.000الكرخ االولى

انتاج االطعمةمعهد السياحة والفندقة78.000نينوىمعهد نينوى للسياحة والفندقة2005يوسف علي خيري ابراهيم21211722871211198
انتاج االطعمةمعهد السياحة والفندقة78.000كربالء المقدسةمعهد كربالء للسياحة والفندقة2000احمد وميض جمال ستار21222722871211132

2001مرتضى جمعه خلف ولمان21231422881211281
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الرصافة 

المسائي
التدبير الفندقيمعهد السياحة والفندقة95.000الرصافة الثانية

2004عباس باسم سعدي شجر21241422881211230
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الرصافة 

الصباحي
التدبير الفندقيمعهد السياحة والفندقة88.000الرصافة الثانية

2003عبد هللا محمد حسين سلمان21251422881211231
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الرصافة 

الصباحي
التدبير الفندقيمعهد السياحة والفندقة86.000الرصافة الثانية

التدبير الفندقيمعهد السياحة والفندقة85.000نينوىمعهد نينوى للسياحة والفندقة2000رنا بشار عبد المحسن قاسم21261722882211247

2001ضرغام محمد حسن محسن21271022881211156
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الكرخ 

االولى
التدبير الفندقيمعهد السياحة والفندقة84.000الكرخ االولى

التدبير الفندقيمعهد السياحة والفندقة81.000نينوىمعهد نينوى للسياحة والفندقة1999سعد فيصل عطيه شهاب21281722881211245
التدبير الفندقيمعهد السياحة والفندقة79.000ذي قارمعهد ذي قار للسياحة والفندقة2001محمد رافد محمد عجه21292222881211187
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التخصصالفرعالمعدلالمديريةالمدرسةالمواليداالسمالرقم االمتحانيت

2003امير موفق نصيف جاسم21301422881211223
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الرصافة 

الصباحي
التدبير الفندقيمعهد السياحة والفندقة78.000الرصافة الثانية

2004كرار حيدر عباس حسون21311422881211232
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الرصافة 

الصباحي
التدبير الفندقيمعهد السياحة والفندقة78.000الرصافة الثانية

التدبير الفندقيمعهد السياحة والفندقة78.000ذي قارمعهد ذي قار للسياحة والفندقة2004عمار ميثم داخل شياع21322222881211185
التدبير الفندقيمعهد السياحة والفندقة77.000ذي قارمعهد ذي قار للسياحة والفندقة2003زهراء علي حسن محمد21332222882211195

2002حسين احمد عبد  داود21341022881211158
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الكرخ 

االولى
التدبير الفندقيمعهد السياحة والفندقة76.000الكرخ االولى

2000يوسف عالء اسماعيل مجيد21351422881211235
معهد بغداد للسياحة والفندقة/ الرصافة 

الصباحي
التدبير الفندقيمعهد السياحة والفندقة76.000الرصافة الثانية

التمريضالتمريض94.750نينوىخارجيون تمريض1997فاطمة خالد حيدر حسين21361722952900757
التمريضالتمريض94.000البصرةخارجيون تمريض1998كوثر بريسم عباس فرج21371622952900806
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